
Forslag til endring i avlskriterer: Endret ordlyd punkt 2 om 

annonsering under Godkjente parringer. 

• En reell endring: Skifte av benevnelse fra «Godkjente» til «Anbefalte» parringer 

• Opprydning i det språklige (partnere/foreldrene/parringspartnerne, samt ens 

betegnelse på viltfinnerevne/standindeks, pluss tegnsetting) 

Ny ordlyd (nye ord i rødt, gammel tekst overstrøket) 

 

2.0 Krav for godkjente anbefalte parringer i NVK 
2.1 Generelt 

• Nødvendig dokumentasjon og søknad må framlegges for 
avlsrådet før parringen finner sted. 

• NVK følger NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs 
avlsstrategi, men normalt godkjennes ikke parringer med innavlsgrad 
høyere enn ca. 6,25 prosent, beregnet på 6 generasjoners stamtavle 
(eller min. 4 gen. ved importer der stamtavla har begrensinger 
bakover). 

• Ved bruk av utenlandske hannhunder, vil Avlsrådet vurdere å 
anbefale parringen i det enkelte tilfelle godkjenning individuelt etter de 
prestasjoner som kan dokumenteres ved offisielle resultater for 
hunden og dens nære slektninger. Indeksverdier for utenlandske 
hunder settes til 100/100 for jaktlyst/viltfinnerevne i hundedatabasen 
når indeksverdi er ukjent. 

• Tispeeier og oppdretter må være medlem av NVK. 

2.2 Korthåret vorstehhund (KV) 

Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav til for avlshunder i NVK, skal: 

• Pkt. a: Hundene skal ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene 
(jaktlyst og viltfinnerevne/standindeks) på min. 385. 

• Pkt. b: Begge hunder skal være fri for HD, og minst én av hundene 
partnerne må ha status A. 

• Pkt. c er tatt ut da dette fremkommer av krav til avlshund. 

2.3 Strihåret vorstehhund (SV) 

Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav til for avlshunder i NVK, skal: 

• Pkt. a: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene 
(jaktlyst og viltfinnerevne/standindeks) på min. 385. 

• Pkt. b: Begge hunder skal være fri for HD. Minst en av hundene 
partnerne skal ha status A. Dessuten skal samlet indeksverdi for HD 



være min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid bruker i 
avlsarbeidet. 

2.4 Langhåret vorstehhund (LV) 

• Pkt. a: Begge hundene partnerne skal være godkjente avlshunder, 
og minst én av hundene parringspartnerne skal være premiert på 
ordinær jaktprøve. Resultater fra prøver i utlandet kan godkjennes 
etter vurdering i Avlsrådet. 

• Pkt. b: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene 
(jaktlyst og viltfinnerevne/standindeks) på minimum 180. 

• Pkt. c: Begge hunder skal være fri for HD, og minst én av hundene 
partnerne skal må ha status A. Dessuten skal samlet indeksverdi for 
HD være min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid 
bruker i avlsarbeidet. 

• Pkt d: Begge hunder skal legge frem dokumentasjon for at de ikke er 
bærer av gen for gul pelsfarge (Locus e). Avlshunder skal ha Locus 
E/E. Dokumentasjon av egen status eller fri for Locus e med grunnlag 
i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner. Les mer om dette 
her. 

3.0 Krav til «Andre parringer» 
3.1 Andre parringer  

Vorstehhund Korthår (KV) 

• Begge hundene Foreldrene må være stilt på utstilling med minimum 
resultat Good i UK/AK/Br.kl. x 2.  (Juniorklasse teller ikke). 

• Begge hundene Foreldrene må også være HD-fri og én av hundene 
foreldrene må ha resultat A. 

• Minst én av hundene foreldrene må i tillegg være stilt på jaktprøve 
med resultatet minimum 3. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, 
skog eller lavland). 

• For KV og SV gjelder her samme kriterier som for anbefalt parring, 
godkjent, med unntak av kravet om jaktpremie på én av hundene 
foreldrene. 

Vorstehhund strihår (SV) 

• For SV gjelder samme kriterier som for godkjente anbefalt parringer, 
med unntak av kravet om jaktpremie på noen én av hundene 
partnerne. 

• Avlsrådet har mandat til å godkjenne at en kombinasjon til å bli 
annonseres annonsert under «Andre parringer», dersom det kan 

http://vorsteh.no/godkjente-farger-hos-langhar/
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begrunnes at parringen vil være gunstig for å oppnå viktige avlsmål 
for SV. 

Vorstehhund Langhår (LV) 

• For LV vil unntak fra punktene 2.4 a, b og c kunne vurderes av 
Avlsrådet ved annonsering under «Andre parringer». 

 

 

 

 


