
Referat fra oppdretterforum 9. mars 2018 
Scandic Hotel Oslo Airport 

 

Antall stemmeberettigede oppdrettere: 10 + 1 uten stemmerett 

 

Sak 1 – Informasjon fra avlsrådet 
Avlsrådet informerte kort om saker de har jobbet med i perioden, samt la frem referat fra 

dommerkonferansen. 

 

Sak 2 – Endring av krav/anbefalinger for avl og oppdrett 
Orientering: NBFK sine retningslinjer for avl ble endret på OF i august 2017. Iht. regler vedtatt på OF 

skal da disse gjelde i minst 3 år før de igjen kan endres. Avlsrådet ber imidlertid OF om å avvike fra 

dette, da de ser at det på flere områder kan være behov for å endre fra anbefalinger til krav, og å 

presisere enkelte ting.  

Dette er sett i lys av en økning i øyensykdommer – både antall affiserte individer, og funn av andre, 

mer alvorlige øyensykdommer. Samt åpning for kryssparring. 

 

Oppdretterforum vedtok å endre retningslinjer for avl og oppdrett til følgende: 

Krav til avlsdyr pr. mars 2018 

 Bare hunder som er sunne og friske skal benyttes i avl. Det skal ikke være påvist antatt 

arvelige sykdommer eller defekter 

 Begge foreldredyr skal ha minimum VG på utstilling etter fylte 24 måneder. Alternativt skal 

de kunne dokumentere offisielle egenresultater som godkjent IPO2, opprykk til A NBF bruks, 

A-godkjent redningshund eller godkjent funksjonsanalyse, eller korningens mentaldel (MT 

Sverige).  Eller tilsvarende resultater fra andre land 

 HD: Både tispe og hannhund skal være fri for hofteleddsdysplasi (A eller B), offisielt avlest av 

NKK, eller samarbeidende klubb innen FCI 

 AA: Både tispe og hannhund skal være fri for albueleddsartrose. Unntak er hunder som bor 

utenfor Norden, der AA røntgen ikke er en del av raseklubbens anbefalinger for avlsdyr 

 Øyenlysning: Både tispe og hannhund skal være øyenlyst iht til de til enhver tid gjeldende 

anbefalinger gitt av autoriserte attestutstedere for arvelige øyensykdommer i Norge. Pr. dags 

dato – minimum 12 måneder før paring for tisper, og en gang årlig for hannhunder som går i 

avl. For påvist sykdom gir autoriserte attestutstedere for arvelige øyensykdommer i Norge 

følgende anbefalinger (pr. mai 2017): 

 PPM – mild grad kan pares med fritt  

 PHTVL/PHPV – grad 1 kan brukes i avl mot fritt, grad 2-6 anbefales ikke brukt 

i avl 

 Katarakt – anbefales ikke brukt i avl. Hunder med ant.sut.I  (fremre y-søms 

katarakt), kan brukes med forsiktighet mot fritt 

 Keratitt  (pannus, pannøs keratitt) – affisert hund må ikke brukes i avl 

 WDR – hund affisert med working dog retinopati må ikke brukes i avl 



For individer affisert med øyelidelse der det ikke er avlsrestriksjoner utover at det bør pares 

med frilyst partner, gjelder at partner SKAL være øyenlyst, UANSETT hvilket land denne 

hunden kommer fra. 

 

Dette punktet har tidligere vært satt under anbefaling til avlsdyr. Men pga. økt forekomst av 

øyensykdommer vedtok OF at dette flyttes til krav for en periode på 6 år. Dette for å få en 

bedre oversikt. OF ber avlsrådet fremme forslag til subsidiering av øyenlysning for en periode 

med håp om at flere velger å øyenlyse sine hunder.  

 

 Hunder med diskvalifiserende feil skal ikke benyttes i avl; 

o Fargefeil 

o Feil pelslengde 

o Tannmangel utover 2 x P1 

 Tispen skal være fylt 24 måneder ved første paring, og kan tidligst pares på 2. løpetid 

 Hannhund skal være fylt 18 måneder ved første paring 

 En tispe skal ikke ha mer enn 4 kull. Se NKKs etiske retningslinjer i forhold til alder. 

 

Anbefalinger 

 Innavlsgrad bør ikke være høyere enn 5% basert på 6 generasjons stamtavle for paring 

mellom samme variant (terv + terv, groen + groen osv.) 

 Det bør være minimum 1 løpetid mellom hvert kull – det henvises ellers til NKKs etiske 

grunnregler for avl og oppdrett 

 Begge foreldre bør ha gjennomgått MH, FA, Korning 

 Ved kryssparring skal innavlsgraden være 0% 

 Avkom etter kryssparring bør DNA testes for farge før de benyttes i avl 

 

Regler for formidling av valper via NBFK 

 Oppdretter må være medlem av NBFK 

 Oppdretter forplikter seg til å følge NKKs etiske retningslinjer for avl 

 Oppdretter forplikter seg til å – som et minimum – benytte NKKs kjøpekontrakt 

 Kun kull som oppfyller klubbens KRAV til avlsdyr vil bli formidlet 

 Kull står til formidling frem til valpene er 10 uker, oppdretter er forpliktet til å gi løpende 

informasjon om hvor mange valper som er igjen. Ønskes videre formidling utover 10 uker 

må oppdretter gi beskjed. 

 

Sak 3 – Innkomne forslag fra medlemmene 
Oppbevaring/overtakelse av sperma – forslag fra Emte Jahnsen. 

Vedtak: OF stemte imot forslaget mot 1 stemme. 

 



Øyenlysning – forslag fra Marit Bjørningstad og også fra Irene Børresen. 

Vedtak: OF har allerede vedtatt å sette øyenlysning som krav til formidling av valper under 

sak 2. Avlsrådet vil fremme forslag til styret om økonomisk støtte til øyenlysning. 

 

Avlsanbefaling/krav – premiering eksteriør/bruks – forslag fra Marit Bjørningstad. 

Vedtak: OF stemte på forslag under sak 2. 

 

Avlsanbefalinger/krav – feil pels/farge. 

Vedtak: OF har stemt på dette under sak 2. 

 

Sak 4 – Valpepris 2018 
Enstemmig vedtatt at anbefalt valpepris beholdes uendret på kr 14 000,- 

 

Sak 5 – Valg 
Det ble valgt inn to nye medlemmer til avlsrådet 

Aina Rønning – for 2 år 

Torhild Hansen – vara for 2 år. 

 

Avlsrådet takker Rolf Hansen og Lise Andersen Nethus  for innsatsen. 

 

Møtet hevet. 

 

Referent; Kristine Bjørnå Vinje 


