
ÅRSRAPPORT AVLSRÅD LANGHÅRET VORSTEHHUND 2017 

SAMMENSETNING/ARBEIDSFORDELING LV Avlsråd 2017. 

Avlsrådet for langhår i 2017 bestod av Helge Heimstad. Flere personer har blitt forespurt om 

de vil sitte i avlsrådet for LV, men så lang har det kun vært negative svar. 

 

ARBEIDET I AVLSRÅDET 

I løpet av 2017 har det vært tre henvendelser om parringer. Det er gjennomført tre. Antall 

henvendelser ligger på snittet. Historikken viser at det i 2011 var fire parringer, i 2012 seks 

parringer, i 2013 tre parringer, i 2014 tre parringer, i 2015 tre parringer, i 2016 fire parringer 

og i 2017 tre parringer. Kontakten med oppdretterne er akseptabel, men det finnes de som 

bevist unngår kontakt med avlsrådet. Alle registrerte kull i 2017 var godkjente parringer. 

Så langt er det ikke påvist LV som er bærere av Lokus Ee. 

Vårt mål er at avlsrådet skal fremstå på en slik måte at det er naturlig for alle oppdrettere å 

søke råd fra, og benytte avlsrådet som en samarbeidspartner.  

LV er på grunn av populasjonsstørrelsen avhengig av utstrakt bruk av utenlandske 

hannhunder. Ingen av parringene i 2016 var utført med utenlandsk hannhund. Antall importer 

er fem stk. tre fra Sverige og to fra Danmark. 

Det jobbes med å lage et rasekompendium, men arbeidet er utfordrende og vanskelig, 

spesielt med tanke på at avlsrådet for LV består av en person. 

Det ble etablert avls- og oppdretter pris for LV i 2016. Det har ikke kommet inn søknader i 

2017, men det er hunder som mangler kun få poeng for å oppnå denne. 

AVLSGRUNNLAGET  

Det er pr dato  11 tisper og fem hanner som er avlsgodkjent. Avlsmassen er dessverre stabilt 

lav, og LV har fremdeles problemer med å få en base av godkjente hannhunder som ikke er i 

slekt med de avlsgodkjente tispene.  Det hadde vært sårt tiltrengt.  Heldigvis har genetisk 

variasjon stort fokus og det er gledelig at flere oppdrettere benytter utenlandske hannhunder 

på sine tisper.  

REGISTRERING AV VALPER OG KULL 

I 2017 er det født 13 hunder fra to kull. Kullene er: 

 Fjordlandet Juno x Vilholt Ekko  

 Rognhøgdas Trixie x Sjørslev Figo 
 

Begge var godkjente parringer med Locus EE. Etterspørselen etter valper er stor og det 

hadde vært ønskelig med ca fem kull i året for å få noe vekst i rasen. Med den 

valpeproduksjon som nå er går rasen ned i antall. 

 



GEMYTT OG ATFERD 

Gemyttet hos rasen er slik vi ser det jevnt over bra. Ut over det er det ikke registrert hunder 

med avvik på adferd/gemytt på utstilling eller jaktprøve. Avlsrådet har blitt varslet om at det i 

Danmark har vært brukt tyske avlshanner som under oppholdet i Danmark har drept annen 

hund i slåsskamp. Dette er et obs varsel om at vi skal være kritisk med avlsmateriale fra 

utlandet og ha fokus på gemytt.  

 

HELSE OG EKSTERIØR 

Det generelle inntrykket er at rasen har god helse selv om det bare er resultatene fra HD-
røntging som blir systematisk registrert. Hvis vi regner fra og med hunder født i 2010 til 2016 
er det totalt  HD-røntget 91 av 167 hunder. Dette utgjør bare 54%, og er en økning på 4% i 
forhold 2016 resultatet. Kun en med HD (C). I dette ligger det også importhunder.  
En stor andel av LV selges også til Sverige. Ut fra det som er kjent er det heller ikke der 
påvist HD på norskavlede hunder. Det hadde vært ønskelig med mulighet for å ta HD 
resultater fra Sverige inn i den norske databasen. Det jobbes med å øke prosentandel 
røntgede hunder totalt og det hadde vært et godt bidrag. Totalt har økningen vært på seks 
prosent siste to år. 
I 2017 er det HD røntget 16 hunder. En med C. to med B resten har A. 
 

Vi vil også i år minne om at man også må holde fokus på eksteriøret selv om man har stort 

fokus på hundenes jaktlige egenskaper.  Det er en sammenheng mellom hundens eksteriør 

og hundens helse, og vi må ikke glemme at vi har et ansvar for å avle rasetypiske hunder 

med godt eksteriør. Dette er også et fokusområde for DLW, og det er ytret bekymring over 

norsk avl. Vi må heller ikke glemme at for store og tunge hunder ikke egner seg godt for 

norske jaktformer. 

Rasestanderen og RAS ligger på vår hjemmeside og NKK. Det jobbes med et 

rasekompendium med nye bilder som mer beskriver detaljene.  

PRØVE RESULTATER 2017 

Det er gjennomført 40 starter på jaktprøve fordelt på 14 hunder. Resultatene fordeler seg på 

1x1AK skog, 2x 2AK (skog/høyfjell vinter) og 1xUK (høyfjell vinter) 

Det er gjennomført 12 prøvestarter på apportprøver fordelt på åtte hunder. Resultatene er 

2x1UK, 1x2UK, 1x1AK, 2x2AK. 

Se for øvrig jaktrådets årsrapport for mer detaljert premieringresultat for 2017. 

 

 


