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Innledning 
Norsk Vorstehhundklubb (NVK) har det kynologiske ansvaret for utviklingen av 
vorstehhundrasene i Norge, og vorstehhund korthår er en av de tre vorstehhundrasene 
sammen med vorstehhund strihår og vorstehhund langhår. Det kynologiske ansvaret 
innebærer ansvar for avlsmessig utvikling, utbredelse og bruk av rasen. NVK sitt avlsarbeid 
skal bygge på objektive kriterier som mest mulig baseres på vitenskapelig grunnlag, og skal 
være i samsvar med Norsk Kennel Klub (NKK) sine etiske retningslinjer.  

RASENS HISTORIE 
Generell historie Vorstehhund korthår – bakgrunn og utvikling 
Trolig stammer rasen vorstehhund korthår fra Spania. Utover i middelalderen bredte de seg 
nordover til Vest- og Mellom-Europa hvor de ble brukt til nettjakt og falkejakt. Under 
nettjakten var det nødvendig å ha en hund som var fast i stand. Da haglegeværet ble 
oppfunnet, ble det bygget videre på standegenskapene til disse hundene. 
 
Opprinnelig var nok disse hundene meget uensartet i type, og til dels i bygning, da de ble 
avlet for sine bruksegenskaper. Viktige egenskaper ved hundene var en fast stand, evne og 
vilje til å følge blodspor og apportere vilt til lands og til vanns. Av bygning var de tunge, 
grovbygde og beveget seg helst i trav, men de kunne praktisk talt brukes til all slags jakt. 
Deres robusthet og styrke var viden kjent. Ofte var de ikke bare rovdyrskarpe, men også̊ 
skarpe overfor mennesker. Etter Tyskland ble samlet til ett rike rundt 1870, tok jaktentusiaster 
i Tyskland til med et planmessig arbeid for å få en egen nasjonal jakthund. Kanskje som 
motvekt til de engelske stående fuglehundene. Mange yrkesjegere gikk målbevisst inn for 
oppgaven med å avle fram en homogen og allsidig jakthund som selvfølgelig skulle ta stand, 
men hovedoppgaven begynte etter skuddet (Hunde nach dem Schuss).  
 
Gjennom parring med pointere, avlet de inn enda bedre nese og en slankere kroppsbygning 
som resulterte i at hundene fikk større fart og videre utslag i terrenget. Avlen ble nå̊ lagt 
under kontroll, og i 1891 ble Klub Kurzhaar stiftet. Etter dette, med kun ett unntak i 1907, har 
ingen krysning med annen rase funnet sted. Tilfellet i 1907 gjaldt krysning med en svart 
pointer for å få inn mørkere øyne på den nye rasen.  
 
I denne brytningstiden da mange nye raser ble dannet, fantes det flere markante oppdrettere 
og entusiaster som ønsket å å forbedre kvaliteten på de eksisterende jakthundrasene. 
 
Når det gjelder rasens historie må̊ den tyske oppdretter Julius Engler nevnes. Han stiftet i 
1890 Bruntigerklubben som året etter ble omdøpt til Klub Kurzhaar.  Englers ”Lemgo hunder” 
tilførte den nyskapte rasen en mer tørr og edel type med kraftfull bygning og noen spesielt 
kraftfulle, men edle hoder. Engler var langt forut for sin tid, men dette ville mange 
raseentusiaster ikke innrømme. De ønsket en tyngre og mer knoklete hund, og motsatte seg 
at ”Lemgo hundene” ble innført i tysk hundestambok. Engler fortsatte ufortrødent videre med 
sin avl. Like til sin død i 1914 holdt han fortsatt fast ved pinlig omhu en utvalgt 
moderstamme: Jusso von Lemgo, Erna 1, Erna 2, Erna 3 og Erna 4 von Lemgo. Disse 
tispene ga avkom med flott eksteriør og gode jaktegenskaper, og ble dermed uvurderlig i 
avlsarbeidet for andre oppdrettere. Engler lyktes i å skape en stamme av vorstehhund 
korthår gjennom et planmessig avlsarbeid som igjen har gitt grunnlaget for den moderne 
vorstehhund korthår. 
 
Vorstehhund korthår, strihår og langhår har helt ulik bakgrunn, historie og nesten ingen 
slektskap. De må derfor oppfattes som det de er -  tre ulike raser. 
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Overordnet mål for rasen 

Vorstehhunden korthår skal være en robust, frisk og allsidig jakthund. 
Den skal ha meget gode jaktegenskaper både før og etter skuddet, være 
lettdressert og jakte i god kontakt med fører. 

Delmål: 

 Ta vare på og utvikle vorstehhund korthår som allsidige, dyktige og sunne jakthunder 
for norske forhold. 

 Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard. 
 Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede 

individer. 

RASENS POPULASJON 

Populasjonsstørrelse – figur 1 

 

 
Det er ønskelig med en økning i populasjonsstørrelsen som er gått ned de siste årene sammenlignet 

med forekomst for 10 år siden. 

Gjennomsnittlig kullstørrelse 
Gjennomsnittlig kullstørrelse estimeres til 6,78 individer per kull for de siste 5 år (2013-2017) 
 
 
Effektiv populasjonsstørrelse  
Effektiv populasjonstørrelse estimeres per 2017 til å være: 
Her må vi vente på  ny utregning  
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Innavlsgrad her må vi vente til vi får ny beregning  
 
 
Matadoravl /hanner og tisper brukt i avl 
Rasen forholder seg til NKK sin anbefaling om at en hund ikke bør ha flere avkom enn 
tilsvarende 5 prosent av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5 års-periode.  
 
Maksimal alder for avlsdyr: 

 Tisper i henhold til NKK sine etiske retningslinjer for avl. 
 Hannhunder 12 år. 

 
Innhenting av avlsmateriale fra andre land  
Utfordring i forhold til import fra andre land er deklarering av HD status og andre sykdommer. 
Tidligere har NVK gjort et grundig arbeid i forhold til å avklare HD- og sykdomsstatus hos 
importer, men ettersom det nå er adskillig enklere å importere hunder skjer dette i dag mer i 
privat regi, og uten at NVK nødvendigvis er informert eller bidrar. Dette fører til større 
usikkerhetsmomenter i forhold til importene. Avlsrådet har mandat til å bruke skjønn i sin 
vurdering i forhold til godkjenning/ikke godkjenning av utenlandsk avlsmateriale. 

Mål og strategi 

Det er ønskelig med en økning i populasjonsstørrelse for å få en større genetisk variasjon i 
avlsarbeidet. Dette må baseres på de retningslinjer som ligger i NKK’s og NVK’s regler og 
anbefalinger. NVK sitt avlsarbeid vil derfor også i tiden framover baseres på de samme 
prinsippene som har vært fulgt de senere årene, med vekt på friske, funksjonsdyktige hunder 
i en populasjon med god genetisk diversitet.  

Frekvensen av importerte hunder, og bruken av avlshundene slik det er lagt opp til i  
avlsarbeidet, mener vi vil bidra til å sikre et solid grunnlag for rasen i framtiden.  

Når hannhund har fått inntil 5 kull og/eller maksimalt 20-30 valper, får hunden ikke flere 
godkjente parringer før 50 prosent av avkommene er HD-røntget, og min. 5 avkom er vist på 
jaktprøver og tilsvarende 5 avkom vist på utstilling. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av 
kvaliteten på tidligere avkom før hannhund eventuelt blir godkjent for videre avl.  Resultatene 
fra avkom på jaktprøve bør ligge opp mot resultater for rasens gjennomsnitt.  Avlsrådet skal 
foreta en gransking av avkom og skal på bakgrunn av dette vurdere videre avlsgodkjenning. 

Tispen kan ikke få sitt 3. kull før ca  50 prosent av valpene i to foregående kull er HD-
fotografert. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom   før tispa 
eventuelt blir godkjent for videre avl.   

Det er ønskelig med større grad av samarbeid med utenlandske raseklubber, særlig i de 
nordiske land.  

 

HELSE 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen  

Generelt har rasen en god helsesituasjon, med relativt få utfordringer knyttet til sykdommer.  
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Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter  

Allergi; Det har vært en negativ utvikling med hensyn til allergi/hudproblemer. Hunder som 
begge har nær slekt med allergi/hudproblemer må ikke krysses.  

Von Willebrand Disease (vW2): er en blødersykdom som så langt har vært fraværende i 
den norske populasjonen.  

EBJ:  EBJ er en alvorlig hudsykdom, huden dør og det oppstår blemmer. Dette kan gi åpne 
sår på poter, pung, jur, ører og munnhule. 

Prognosen er svært dårlig og valpene avlives som regel så fort sykdommen oppdages, ofte 
ved 3-5 ukes alder. 

Sykdommen er arvelig med en autosomal recessive arvegang. Dette betyr at det er friske 
bærere av sykdommen som derfor kan spre EBJ hvis de brukes i avl.  

Det er så langt ikke rapportert forekomst av denne sykdommen hos vorstehhund korthår i 
Norge.  

Hofteleddsdysplasi (HD): Det er et krav for godkjenning at avlshunder skal være HD fri (A 
el. B)  

Andre sykdommer/defekter som er observert i rasen er korsbåndskader, tannfeil, 
entropion/ektropion, kryptorchisme, osteochondrose, epilepsi og halefeil. Avlsrådet overvåker 
dette og har fokus på at det avles frem friske og sunne hunder, og at det unngås å 
kombinere to hunder/linjer som har de samme problemene der dette er kjent.  

Forekomst av reproduksjonsproblemer  

Det er ikke registrert urovekkende høye forekomster av reproduksjonsproblemer i rasen og 
andelen av keisersnitt og andre fødselskomplikasjoner ser ut til å være lav. Gjennomsnittlig 
kullstørrelse er gjengitt tidligere, og må sies å ligge på et normalt nivå for denne hundetypen.  

Prioritering  

Siden HD er en av de få helsemessige problemer som det finnes gode, objektive data på, vil 
denne egenskapen ha en relativt sterk plass i avlsarbeidet.  

 HD utviklingen innen rasen følges tett. Klubben har valgt å utarbeide indekser for HD. 
Årsaken er at en indeks gir et bedre bilde av i hvilken grad en hund vil nedarve HD til sine 
avkom enn hundens egen status.  

A og B- hofter er definert som HD-frie, men vi må være klar over at det er glidende 
overganger mellom en A-hofte og en B-hofte, og mellom en B -hofte og en C -hofte osv. Det 
er derfor litt kunstig å dele inn i klasser, men vi må ha et målesystem.  Skalaen skal illustrere 
hvor perfekt lårbeinet passer inn i hofteskålen, ved A-hofter passer dette perfekt. 

Grunnet synkende valpeproduksjon er det ikke hensiktsmessig å skjerpe inn kravene til 
avlshunder.   
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HD er bare ett av mange krav og forhold vi må tenke på i avlssammenheng, og vi må ikke ha 
så strenge krav at vi får for smal avlsbase. 

Vi ønsker å øke sikkerheten på HD indeksene. Sikkerheten sier noe om korrelasjonen 
mellom indeksverdien og den sanne avlsverdien. Dvs hvor «riktig» indeksen er. Vi kan øke 
sikkerheten ved å påvirke til at flere røntger hundene sine. Når det gjelder importer eller 
hunder med mye utenlandsk blod i linjene, så er indeksene i mindre grad å stole på enn for 
hunder med mange norske slektninger.  

Vi jobber derfor med å få en ordning der vi «deler» HD resultater med våre naboland. Målet 
er å få HD-data fra slektninger av våre hunder som røntges i naboland, med inn i våre 
beregninger. Dette vil være verdifullt i forhold til å øke sikkerheten.  

Mål og strategi  

Avlsrådet holder rasens helsesituasjon under oppsikt, og tar hensyn til eventuelle rapporterte 
problemer ved kombinasjon av hunder i avlen. Målsettingen med de helsemessige 
aspektene er å holde situasjonen slik den er per dags dato. Dette søkes oppnådd ved å 
overvåke situasjonen og sette i verk undersøkelser hvis situasjonen skulle kreve det.  

Avlsrådet holder seg orientert om helsesituasjonen blant annet gjennom skjema som 
oppdrettere må fylle ut når de melder inn paringer som ønskes annonsert på klubbens sider. 
Vi arbeider med forenkling og digitalisering av denne innmeldingen. Slike opplysninger gir 
oss en relativt god situasjonsbeskrivelse av den enkelte hund både med hensyn til helse og 
delvis på gemytt/atferd. Vi antar at eventuelle problemer av større omfang vil framkomme, og 
i tillegg har avlsrådet god oversikt over de avlsaktuelle hundene i populasjonen.  

Det er en økende bruk av utenlandske hunder i avlen. Det er rapportert om tilfeller av vW2 
sykdom og hudsykdommen EBJ på vorstehhund korthår i andre land, og avlsrådet vil derfor 
ut fra et føre-var-prinsipp nå stille krav om at ved bruk av utenlandske individer i avl, innføres 
det nå krav om dokumentasjon på at den utenlandske hunden er testet og ikke bærer av 
disse sykdommene. I de tilfeller hvor det er brukt utenlandske hannhunder uten at dette er 
godkjent av avlsrådet/eller slik dokumentasjon ikke er fremlagt, vil avlsrådet be om 
tilsvarende helseattest for denne hannhunds avkom når disse eventuelt skal godkjennes for 
avl av NVK. Avlsrådet ønsker, på linje med NKK, økt fokus på hundenes helse. 

BRUKSEGENSKAPER OG MENTALITET   

Jaktprøver, bruksprøver ( bl.a.apportprøver) og mentaltester  

De siste årene har både kortsiktig og langsiktig fokus hovedsakelig vært rettet mot jaktlyst og 
gemytt. Vi legger vekt på hvordan hundene arbeider for å finne viltet under alle jaktforhold, 
og i alle typer fuglejakt. Det er også viktig at hunden kan utføre et prima arbeid etter skuddet 
i de situasjoner der dette er nødvendig av hensyn til human jaktutøvelse. 

Den ønskede fokusering og vektlegging på de enkelte egenskapene blant henholdsvis 
jaktegenskaper og andre egenskaper, er vektet med en prosentsats for den enkelte 
egenskap. 

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden  
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I Norge har fokus vært på rasens egenskap som stående fuglehund, noe som har medført en 
utvikling av hunder som har større søksbredde, og større fart enn de hundene vi finner i 
rasens hjemland. Resultater fra apportprøver viser at rasen likevel er i stand til å oppfylle de 
krav som settes til allsidige jakthunder. På̊ grunn av norsk lovgiving blir rasen sjelden brukt til 
jakt på hårvilt, noe som er normalt i opphavslandet.  

Mål og strategi  

I denne planperioden ønsker vi at vorstehhund-eiere skal legge vekt på flere egenskaper enn 
tidligere når de skal vurdere bruk av egen hund i avl, og når parringspartner skal velges. For 
jaktegenskapene ønsker vi fortsatt å ha fokus på viltfinnerevne, jaktlyst, reviering/samarbeid 
og djervhet/reising. 

For andre egenskaper ønsker vi fokus på negativ adferd som piping. 

Ønsket fokusering på de enkelte egenskapene blant henholdsvis jaktegenskaper og andre 
egenskaper, er vektet med en prosentsats for den enkelte egenskap. I praksis betyr dette at 
vi i det videre avlsarbeidet vil forsøke å finne og bruke avlsdyr som scorer høyt på disse 
egenskapene. 

For jaktegenskapene ønsker vi å ha fokus på følgende egenskaper – figur 2 

 

Jaktegenskaper – tabell 1 

Egenskap Vektlegging i prosent Forrige planperiode 
Jaktlyst 35 35 
Viltfinnerevne 30 35 
Reviering/samarbeid 25 20 
Djervhet/reising 10 10 

 

Viltfinnerevne
30 %

Jaktlyst
35 %

Reviering/samarbeid
25 %

Djervhet/reis
10 %

Jaktegenskaper KV

Viltfinnerevne Jaktlyst Reviering/samarbeid Djervhet/reis
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Jaktlyst:  

I jaktprøvesammenheng beskriver vi jaktlyst som hundens intensitet, konsentrasjon og 
utholdenhet. Ifølge data fra NKK sin DogWeb var rasens gjennomsnitt for jaktlyst 4,1 i 2017. 
Målet er å holde denne egenskapen på nåværende nivå.  

Viltfinnerevne: 

Beskriver hvor effektivt hunden jobber for å finne fugl, lokalisere fuglen og ta stand.  Målet for 
egenskapen er at de hundene innen rasen som har ønsket jaktlyst også skal være de beste 
viltfinnerne. Vi ser av dagens jaktprøveresultater at rasen presenterer og finner fugl og tar 
stand på en god måte, og for å styrke egenskapene reviering og samarbeid, justerer vi for 
denne planperioden ned denne variabelen med 5 prosent. 

Reviering og samarbeid: 

Reviering er en egenskap som setter forskjellige krav til hundene etter hvilket terreng og 
hvilken prøvetype hunden deltar på. En hund som revierer godt skal utnytte vind og terreng 
på en planmessig god måte. Hunden skal vise et søk som har både god bredde og dybde i 
slagene, kombinert med en fornuftig fremdrift.  

Ønsket tallverdi for de to egenskapene på jaktprøver er 4, og vi ønsker følgelig at flest mulig 
hunder oppnår tallkarakter 4 på reviering og samarbeid.   

Samarbeid uttrykker i hvor stor grad hunden tilpasser seg førers anvisninger og likevel kan 
arbeide selvstendig med oppgaven å finne vilt.  

På bakgrunn av siste data på disse egenskapene, øker vi vektingen av egenskapene 
reviering og samarbeid til 25 prosent i denne planperioden. 

Djervhet og reis: 

Disse egenskapene sier noe om hundens evne til å behandle fuglen og bringe den for skudd. 
Vi ønsker at hunden reiser fuglene kontrollert og uten nøling. Vi ønsker fortsatt å redusere 
antall vorstehhund korthår som nekter å reise fugl, eller som reiser svært forsiktig. 
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For «andre egenskaper» ønsker vi å ha fokus på følgende – figur 3 

 

Andre egenskaper – tabell 2 
 

Egenskap Vektlegging prosent Forrige planperiode 
Adferd 40 40 
Eksteriør 30 40 
Helse 20 10 
Fruktbarhet/fødselsvansker 10 10 

 

I denne planperioden økes vektlegging av helsen, og som en konsekvens av dette har 
avlsrådet nedjustert variabelen eksteriør. Eksteriøret hos rasen anses å være av god kvalitet.  

 

ATFERD  

Evaluering av atferd  

Klubben mener at det p.t. ikke finnes tilgjengelig testsystemer og registreringsmuligheter av 
atferd som er egnet for rasen og som kan tas i bruk i avlsarbeidet på en god måte.  

Rasen som helhet har ingen store atferdsproblemer. Det skal likevel nevnes at det har vært 
en økning i antall individer som piper/stresser mer enn ønskelig i visse situasjoner, spesielt i 
forbindelse med jaktprøver.  

 

Atferd
40 %

Eksteriør
30 %

Helse
20 %

Fruktbarhet/fødselsva
nsker
10 %

Andre egenskaper KV

Atferd Eksteriør Helse Fruktbarhet/fødselsvansker
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Atferd i forhold til rasestandard  

Rasens atferdstatus anses som god i forhold til de normale bruksområder for rasen i Norge 
og i forhold til samfunnsmessige krav. Rasen skal være stødig, avbalansert, rolig, verken 
sky, nervøs eller aggressiv.  

Mål og strategi  

Vi ønsker hunder med rolig og trygg atferd overfor hunder og mennesker. Vi ønsker nedgang 
av antall vorstehund korthår med mye piping, spesielt i jaktprøve- og utstillingssammenheng.  

De mentale egenskapene som er typiske for rasen mener vi blir bra ivaretatt med de tiltak vi 
har i dag gjennom å teste hundene for de jaktlige egenskapene de er ment å skulle ha,  og 
samtidig vise rasens individer på utstillinger. Rapporter fra disse arenaene om avvikende 
adferd/gemytt vil fort bli fanget opp og bli tatt hensyn til. Det er ikke tradisjon i Norge for å 
teste vorstehhundrasene eller andre fuglehunder på mentaltester, og dette er ikke et prioritert 
område i planperioden.  

Det er ønskelig at flere dommere melder fra til NVK om uønsket atferd i 
konkurransesammenheng. 

EKSTERIØR  

Et mest mulig optimalt eksteriør i forhold til rasestandard er viktig for hundens helse og 
funksjonalitet. Den generelle situasjonen for rasen synes å være god. Det har vært en 
utvikling mot lettere hunder, og inntrykket gjennom forrige avlsplanperiode er at en del 
individer er blitt for lette. I denne avlsplanperioden er det viktig for NVK at rasens eksteriør 
skal utvikles innenfor den godkjente rasestandarden. Det vil si at vi skal ha en edel og 
harmonisk hund som ved form og vesen uttrykker kraft, utholdenhet og hurtighet. En mest 
mulig korrekt bygget kropp gir størst utholdenhet under norske forhold, og reduserer risikoen 
for skader under arbeid.  

Det er ikke ønskelig med verken for store eller for små hunder. Vi ønsker hunder med 
optimale vinklinger for god fremdrift og som forebygging mot skader. For å få bedre 
dokumentasjon blir det nå oftere enn før målt skulderhøyde på utstillinger. 

Overdrevne eksteriørtrekk  

NVK mener at rasen ikke har noen overdrevne eksteriørtrekk, men av de eksteriørdetaljer 
som vi er oppmerksomme på kan vi trekke fram:  

 Steile vinkler i kne/has bak og i skulder foran.  
 Lette individer med for spede lemmer og lite kroppsvolum 
 Bratt kryss 
 Hoder med dårlig rasepreg  

Mål og strategi  

Måsettingen er å holde rasens eksteriøre preg omtrent slik den er i dag, men med et spesielt 
øye for de punkter som er nevnt ovenfor.  
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For 2019 og 2020 er det et mål å høydemåle alle individer som stilles ut. Ut fra 
rasebeskrivelsen om at vorstehhund korthår skal være en sterk og robust rase, er det viktig 
at vi ikke får for små og spede hunder. 

NVK deltar på og avholder dommerkonferanser for eksteriørdommere, og søker på disse 
konferansene å formidle klubbens prioriteringer til dommerne. Dette er vårt viktigste 
arbeidsredskap i arbeidet med å beholde et godt eksteriør hos rasen. Videre er eksteriør et 
viktig moment ved godkjenning av parringer, og de prioriterte områdene vil tas hensyn til ved 
valg av parringspartnere i godkjente parringer så langt disse forhold er kjent.  

 

OPPSUMMERING - Hvordan kan vi nå avlsmålene våre? 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål  

Vi fortsetter å ha fokus på relativt mange egenskaper samtidig. Dette fører til at vi får noe 
mindre fremgang for den enkelte egenskap enn vi kunne fått ved vektlegging på kun en eller 
noen få egenskaper. 
 

For å nå avlsmålene legger NVK vekt på:  

 Bruk av indekser i utvalg av avlsdyr  
 At våre hunder blir vist på alle kategorier jaktprøver for stående fuglehunder.  
 At våre hunder blir vist på utstilling  
 At våre hunder blir HD-fotografert  

NVK har innført avlsindekser for egenskapene jaktlyst, viltfinnerevne og hofteleddsdysplasi 
(HD). Indeksene er et viktig hjelpemiddel til å vurdere potensialet som avlshund. Vi ønsker å 
kombinere hunder som med stor sannsynlighet vil gi avkom som er bedre enn 
populasjonsmiddelet. Indeksene er et av de viktigste tiltakene for å nå avlsmålene innenfor 
jaktegenskaper og HD. Derfor er det et viktig mål å øke sikkerheten på indeksene, dette 
gjøres ved at flere individer stilles på jaktprøver og at flere hunder blir HD-fotografert.  

Det er forutsetning for godkjenning av parringer at de individer som parres, til sammen skal 
ha indekser når det gjelder jaktlyst og viltfinnerevne på over 385, med en individuell indeks 
for jaktlyst/viltfinnerevne på henholdsvis minimum 80/80.  

Det er en forutsetning at begge avlsdyr er røntget fri for HD (A eller B hofter) og har en 
samlet HD-indeks på min. 195. Hvis det ene individet har B hofter, skal det andre individet ha 
A hofter. Ved bruk av utenlandske hannhunder i avl skal avlsrådet kritisk vurdere HD-status 
på hannhunden og dens kullsøsken, samt eventuelle avkom etter disse der det er mulig å 
innhente slik informasjon.  Årsaken til dette er at grad av hoftefotografering er lavere i mange 
land vi velger hannhund fra enn tilfellet er i Norge, og vi har registrert at enkelte utenlandske 
hannhundlinjer ser ut til å ha en forekomst av HD på sine linjer som er uønsket. Det er 
tispeeiers plikt å fremskaffe denne dokumentasjonen 

NVK har utarbeidet en avlsplan for perioden 2020 – 2025. Formålet med planen er å belyse 
avlsarbeidet og beskrive hvilke egenskaper NVK betrakter som viktige for vorstehhund 
korthår. Avlsplanen peker videre på de tiltak som er planlagt gjennomført for å nå de ulike 
målene. Fra og med 2020 erstatter RAS den tidligere avlsplanen.  
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NVK’s avlsarbeid skal bygge på mest mulig objektive kriterier basert på et godt vitenskapelig 
og etisk grunnlag.  

Plan for videre arbeid i klubben  

RAS vil være det styrende og bindende dokumentet i klubbens avlsarbeid framover. 
Klubbens avlsarbeid styres i prinsippet av de beslutninger som tas på klubbens 
representanskapsmøte. Avlsrådet er klubbens utøvende organ for dette arbeidet, og er 
styrets arbeidsgruppe for avlsarbeid. Leder av avlsrådet er medlem av klubbens styre, og 
sikrer derfor at klubbens styre har god kontakt og kontroll med arbeidet.  

Det videre arbeidet for rasen vil baseres på de retningslinjer som er fulgt fram til nå, og i 
henhold til de vedtatte krav for avlshunder i NVK.  

NVK understreker avslutningsvis at hundeeier som ønsker sin vorstehhund korthårt brukt i 
avl, har selv ansvar for å melde inn til NVK sitt avlsråd når hunden oppfyller NVK sine 
avlskrav. Hunden vil deretter bli lagt på NVK sine lister over godkjente avlstisper/avlshanner. 

 

Vedlegg: gjeldende avlskriterier  

 

Ytterligere informasjon om NVK sitt avlsarbeid finner du på NVK sine hjemmesider: 
http://vorsteh.no/ 

Informasjon om NKK sine krav til registrering av valper finner du på NKK sin hjemmeside: 
https://www.nkk.no/for-hundeeiere/registrering/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


