Innkalling til Årsmøte 2018 Vedlegg
Årsberetning Avlsrådet - 2017

Registreringer.
Det ble meldt inn 16 kull til registrering i NKK i 2017. I tillegg ble det importert og/eller
registrert 20 valper / hunder.
Antall fødte valper i de 16 kull var 113, hvorav 64 tisper og 49 hanner. Gjennomsnitt antall
valper pr. kull blir 7.
Totalt registrerte antall valper / voksne hunder i 2017: 133.

Godkjenning av kull i Avlsrådet.
Av de registrerte 16 kullene, var det x kull som ble innmeldt til ASKN for godkjenning. Det var x
av kullene som ble godkjent i h t avlsreglene.
Avlsrådet ønsker at flest mulige kull skal meldes inn. De som ikke melder inn sitt kull avler bl.a. på
tisper med ukjent HD/AD status og/eller HD C, ikke har godkjent mentalstatus (unntak er avl med
utenlandsk hannhund) eller ikke har utstillingskravet (good). Videre avles det med hunder som
mangler flere tenner eller ikke har øyelysningstest etter avls kravene i klubben. Noen oppdrettere er
heller ikke medlem i ASKN og derfor melder de ikke inn sitt kull.
Hannhundlista
ASKN hadde i 2017, 5 hannhunder på lista, som fyller kravene til avl. Vi håper at vi i 2018 skal få
øket antallet her. Det er et skjema til innmelding av hannhunder, som ligger på vår hjemmesiden.
Helse
Øyelysning:
I 2017 har det blitt foretatt 174 øyelysninger, hvorav 160 uten anmerkning. De 14 anmerkningene var:
Distichiasis; 6 tilfeller
Katarakt ; 3 tilfeller
CEA og Iriscolobom; 1 tilfelle
PPM; 3 tilfeller
Retinal Dysplasi; 1 tilfelle
Vi ser at distichiasis (feilstilte øyehår) fortsatt er den største utfordringen i øyelysning statistikken.
I 2017 var det også 1 kull hvor valpene ikke ble øyelyst, jfr. Oversikt i NKK´s Dogweb.
Dette kullet mangler også kjent HD og AD status samt øyelysninger på begge foreldredyr.
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HD:
Det er 57 aussier HD rønget i 2017, hvorav 47 med status A og B (fri) og 10 med status C eller D.
A = 39.
B = 8.
C=9
D = 1.
AD:
Det er 52 aussier AD rønget i 2017, av de var 50 AD fri og 2 med status 1 og 3.
0 = 50
1=1
1=3
Både HD og AD statistikk for aussie generelt, ser fortsatt ganske så bra ut, men antall hunder som får
HD C, D, E eller AD 1, 2 eller 3 har økt de siste årene. Det blir nå mer og mer viktig at oppdrettere
kjenner linjene sine godt, slik at statistikken holder seg på ett akseptabelt nivå
DNA tester:
Det finnes flere DNA helsetester på markedet, for tiden for Aussie hvor de vanligste er; CEA, PRA,
HSF4 og MDR1. Det er også kommet en del nye tester som; DM, MH, NLC6 og CRM1.
Avlsrådet forplikter ingen oppdretter til å ta disse testene. De oppdrettere/aussieeierne som har testet
sin(e) hund(er), har gjort det fordi testene gir et klart svar på en eventuell mutasjon på hva hunden er
testet for.
På det skjemaet som brukes på planlagt / født kull, kan oppdretter bl.a. fylle ut om hunden også er
DNA testet for ovenstående tester.
Innførelse av DNA test for importer gjeldene fra 2017.
En DNA test som er innført er en som bekrefter/avkrefter om en hund har NBT. I Norge er det forbud
med kupering av haler, derimot er det en del andre land hvor det fortsatt er lovlig. Importerte hunder
fra utlandet er nødt til å DNA testes for NBT for å kunne omregistreres til NKK. Hundens testresultat
blir publisert i Dogweb.

Kristiansand, 09.01.2018.
Malin Abrahamsen
Avlsrådet

2

3

4

5

FORSLAG TIL ASKN ÅRSMØTE 2018
Link til info NKK: http://web2.nkk.no/filestore/Helse/Rasermedregistreringsrestriksjoner2018.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Registrering/Reglerforregistreringavhund_0101_2017.pdf
Tilleggskrav for registrering av valper hos enkelte raser
Tilleggskrav kan altså innføres i samarbeid mellom raseklubben og administrasjonen, og gjelder krav
som må være oppfylt for at kullet skal registreres normalt. En oppdatert oversikt over hvilke raser
som har hvilke tilleggskrav finnes under hver enkelt rase bak i heftet, eller på nkk.no. Raseklubber
kan søke om innføring av tilleggskrav, men for at raseklubben skal kunne søke om dette må det på
forhånd være vedtatt på raseklubbens Generalforsamling/Årsmøte. Det må tydelig fremgå i
årsmøtepapirene at det gjelder et krav for registrering av valper i NKK, og hva dette kravet
innebærer. Ønsker raseklubben dette kravet fjernet på et senere tidspunkt, må det først vedtas på
Årsmøte, samt at det må ha gått minst 3 år fra det ble innført.
Raseklubbens krav
Raseklubbene kan ofte ha ytterligere krav for at klubben f.eks. skal annonsere for valpekull,
godkjenne avlshunder osv. Disse kravene stilles uavhengig av kravene for registrering av valper i
NKK, og fungerer som et ytterligere kvalitetsstempel. I følge NKKs regler bør disse kravene og
anbefalingene følges, og raseklubben bør derfor kontaktes når man planlegger avl for informasjon
om hva som er anbefalt. Det er altså svært vanlig at raseklubben har andre krav og anbefalinger enn
det som er kravene for registrering av valper i NKK. Felles for alle krav er at de ikke har
tilbakevirkende kraft. Det gjøres unntak fra kravene ved bruk av frossen sæd som er frosset før
kravet trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
FORSLAG 7: Innføring av krav om kjent FA og/eller Mentalhundbeskrivning (MH) på foreldre for å få
registrert valper. Kjent MT(Korning) status ansees som tilfredsstillende. Kopiert fra Norsk
Rottweilerklubb som har enda strengere krav i sine avlsregler:
” 5. Godkjent FA og/eller Mentalhund-beskrivning (MH). MH skal være utført mellom 12- 24 mnd for
å være godkjent, og uten diskvalifiserende feil. Godkjent ZTP i henhold til ADRKs regelverk.eller
godkjent MT(Korning) ansees som tilfredsstillende. Diskvalifiserende feil med MH er:
* Moment 1A: Kontakt hilsning – rute 1 og 2.
* Moment 1C: Kontakt, håndtering – rute 1.
* Moment 6d: Overrasking, gjenstående redsel – rute 5.
* Moment 7b: Lyd følsomhet, nysgjerrighet – rute 1.
* Moment 7c: Lyd følsomhet, gjenstående redsel – rute 5.
* Moment: Skudd – rute 4 og 5.”
Sunnhetsutvalget, kan det derfor være lurt å søke om noen lunde det samme som har blitt vedtatt
for andre raser. Under ser du vedtaksteksten for MH-test på Rottweiler, vedtatt høsten 2016.
Sunnhetsutvalget (SU) innstiller overfor HS at krav om kjent mental status hos foreldredyr for
registrering av valper i NKK innføres for rasen rottweiler. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle
valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene
fyller kravene på et senere tidspunkt. Kravet gjelder for alle nordiske hunder, men gjelder ikke
hunder bosatt i land utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt
spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før
vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask
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saksbehandling. Som krav til kjent mental status gjelder den til enhver tid oppdaterte listen over
godkjent tester besluttet av SU etter innspill fra Kompetansegruppen Mentaltester. Kravet har ikke
tilbakevirkende kraft, og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i
kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. SU anbefaler at kravet tidligst trer i kraft for paringer
foretatt f.o.m. 1.1.2019.
AVSTEMMING: Forlag 7: For eller imot?
FORSLAG 8:
Innføring av krav om kjent HD- og AD-status for registrering av valper. Krav om kjent HD/AD-status
Raseklubben kan søke om at det innføres krav om kjent HD- og/eller AD-status for registrering av
valper, og det betyr at begge foreldrene må ha en kjent status før kullet kan registreres. Kravet
gjelder også for utenlandske hunder, for regler se kapitel 8.1 og 8.2. eller nkk.no. NKK anbefaler å
bestille rekvisisjonsskjema via «min side» på nkk.no. Avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD
registreres med avlssperre (gjelder for alle raser)
8.1. BRUK I AVL Ved første gangs bruk av utenlandske hannhunder i Norge må kopi av
registreringsbeviset inkludert dokumentasjon på ID-merking, evt. helseresultater der det er krav,
evt. titler og/eller testikkelattest sendes til NKK. Utenlandske hunder permanent innført til Norge
skal i tillegg omregistreres til NKKs register først. Det er tillatt å registrere kull etter en
utenlandskregistrert eller utenlandskeid tispe som lånes inn fra et annet land. Gyldig
disposisjonserklæring må legges ved registreringsskjemaet. Om ikke annet er angitt i
særbestemmelsene for den respektive rasen skal utenlandske avlsdyr uansett kjønn oppfylle samme
registrerings- og helsekrav som kreves for NKKregistrerte hunder. Se den enkelte rase bak i heftet
samt punkt 6.5.
Bruk av utenlandske hunder i avl hvor rasen har krav om HD/AD-status:
(For utenlandske hunder som er omregistrert i NKK gjelder egen regler, se punkt 8.2)
Når utenlandskeide/registrerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NKKs register, gjelder
for å innta offisiell HD/AD-status i registreringsbeviset:
1. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland:
Status må enten fremgå av hundens stamtavle, være dokumentert fra hjemlandets kennelklubb eller
via FCIs internasjonale HD/AD-sertifikat.
2. USA: Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i original fra OFA
3. Alle andre land: Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD/ADsertifikat. Alternativt
må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden har kjent status, men dersom FCIs
internasjonale HD/AD-sertifikat ikke foreligger vil ikke hundens status blir påført valpenes
registreringsbevis.
Bruk av frossen sæd fra utenlandske hunder:
Frossen sæd fra utenlandsk hannhund skal på uttakstidspunktet fylle gjeldende ID-merkingsog krav
om helseundersøkelser som HD/AD, øyelysing, gentestresultater osv. for registrering av kull i Norge.
For sæd uttatt før innføring av slike registreringsrestriksjoner gjelder ikke kravet.
Ved moderlivsimport kreves vedlagt bekreftelse på at valpenes far er ID-merket og har dokumentert
kjent HD/AD-status i sitt hjemland (for de raser som har HD/AD-krav). Kopi av stamtavle og
dokumentasjon på titler eller testikkelattest må vedlegges. Tispen må røntges i Norge etter
nedkomst dersom hun ikke har røntgen-resultat godkjent av NKK. Ved import av embryo kreves
tilsvarende dokumentasjon på begge foreldre.
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Bruk av utenlandske hunder i avl hvor rasen har andre tilleggskrav:
Importer og utenlandsk HD/AD resultat:
Importerte hunder registrert i utenlandsk register anerkjent av NKK kan omregistreres uten krav til
kjent HD/AD-status eller ID-merking av foreldre. Brukes hunden i avl i Norge må hunden ha status
godkjent av NKK. Importerte hunder som i sitt hjemland har kjent HD og/eller AD-status får denne
overført til NKKs register slik:
1. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige og
Tyskland: Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree fra land utenfor Norden)
eller være dokumentert i original fra hjemlandets kennelklubb.
2. USA: Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree) eller være dokumentert i
original fra OFA
3. Alle andre land: Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD/ADsertifikat.
AVSTEMMING: Forlag 8: For eller imot?
FORSLAG 9:
Innføring av krav om kjent øyelysningsstatus ved registrering av valper i NKK. Øyelysningen må være
foretatt maksimalt 12 mnd før paring.
Hentet fra NKK: Krav til øyelysing
Raseklubben kan søke om at det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr. Kravet
gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen skal være foretatt maksimalt ett år før
paring. Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges
registreringsanmeldelsen, og resultat fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb. For svenskeide
hunder: Dersom øyenlysningen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO- attest, må
kopi av den svenske øyelysningsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan
ikke legges inn i DogWeb. NKK bør kontaktes for godkjenning før paring. Det er mulighet for å søke
om dispensasjon for utenlandske hunder i spesielle tilfeller. En søknad sendes NKK som forespør
raseklubben før avgjørelsen fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden
for rask saksbehandling.
AVSTEMMING: Forlag 9: For eller imot?
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