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Referat avlsrådsmøte i NVK 2022 

 
 

DATO:  
17/03 2022 Teamsmøte 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
 
SV 
 
LV 
 
Fra styret 
 

 
Tone Jorde 
Arild W Hansen 
 
Ørjan Alm, Sigurd Nikolaisen,  
 
Bjørn Frode Eriksen Liv Jorun Karlsen 

Fraværende Ingeborg Nygaard, Ida Sollie, Britt Schibbye 

Neste avlsrådsmøte 26. april 2022 kl 20 

  

   
 

Sak  Vedtak Ansvar 

05/22 
Informasjon/orienteringer 
 

Indekser etter høstprøvene er bestilt 
og uttrekk er levert Ødegård, Tone 
har purret Ødegård en gang. Han 
mente at han skulle få gjort 
beregningen i løpet av 14 dager. Da 
burde indeksene vært klare, Tone 
fått informasjon at det tok lang tid å 
legge inne resultater fra høsten pga 
svært mange prøvestarter. 

 
Dommerkonferanse planlagt i mars 
2023, lokale er bestilt, Birte Myhre 
jobbet med praktisk tilrettelegging 
som sted, tidspunkt, informasjon til 
potensielle deltakere. 
Avlsrådet må sjekke RAS gyldig 
frem til 2019, som er publisert, og de 
nye som ble oversendt NKK i 
2018/2019, som ennå ikke er 
behandlet. Avlsrådet må forberede 
slik at dommerkonferansen får med 
relevant informasjon fra ny RAS.  

Tone purrer på 
nytt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan utsettes litt, vi 
har en del annet 
som må prioriteres 
foran. 

 

06/22 
Oppfølging etter vedtak 
på DK/RS – vi gjør 
endringer når protokoll er 
underskrevet  
 
 

Endre tekst under avlskriterier vedr 
søknad   
Legge til tekst om bruk av skjønn 
under andre parringer – KV  
 

Etter at vi vet at 
protokoll er 
underskrevet 

Sigurd 
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07/22 
Foreslå medlemmer til 
utvalg som skal se på 
hvordan og om vi kan 
håndtere indekser og 
utenlandske hunder på en 
bedre måte 

Liste med aktuelle medlemmer skal 
være klar til styremøte 22.03.2022. 
Se forslaget: Innkalling-og-
sakspapirer-RS-2021-Rett-verson-
1.pdf (vorsteh.no) s.59-60 
 

Liste med forslag 
oversendes styret 
til behandling i 
styremøte 
22.03.2022 
 
Fra avlsrådet deltar 
Arild og Sigurd. 
Sigurd har 
ansvaret for 
arbeidet. 
 

Tone 
sender 
forslag til 
styret 

08/22 
Status vedrørende at det 
er oppdaget bærer av gen 
for ECLE  (lupus) på KV 
 

- Status på bærere og testede 
hunder 

- Har hatt ett møte i KV-gruppa 
med Sigurd og Tone. I tillegg ett 
møte med eier av hund som er 
bærer + veterinær. 

- Er i en fase hvor vi samler 
informasjon, genet er en mutant 
oppdaget i 2020, 
problemstillingen er derfor 
ganske ny, det finnes gentest 

- tilbudt og vil ha møte med NMBU 
og Trude Lien  

- Fagressurser – forankring hos 
NMBU og Trude Lien 

- Kartlegging av populasjon – ser 
på  metodikk for kartlegging for 
vWD på SV 

- Informasjon til oppdrettere og 
hundeeiere 

- Finansiering av testing. Avlsrådet 
bør refundere hele eller deler av 
kostnad for testing. 

Tone lager 
saksfremlegg til 
hovedstyret. 
 
Tone jobber med 
informasjon 
 
Ingeborg har laget 
en oversikt over 
mulig berørte 
hunder, jobber 
videre, kan brukes 
til kartlegging. 

 

09/22 
Høringssvar vedr 
innavlsgrad. Se vedlegg 

Oppsummering/diskusjon   

10/22 
Oppfølging av Gelber-
Brand på KV 

Det er fortsatt ikke kommet noe svar 
på brevet som ble sendt raseklubben 
i Tyskland. 
Vi har fått informasjon fra Sverige, 
Ingela Dittman, de skal skrive en 
fagartikkel fra genforskning og 
Gelber Brand, i tillegg skal det 
avholdes nettbaserte kurs. Gentest 
finnes. Avlsrådet deltar på kurs 

Arild følger opp 
kontakt i Sverige. 
 

Arild 

11/22 
Innspill til avlsrådet på 
DK/RS om å undersøke 
og finne mer informasjon 
om OCD  
 

Tone fikk innspill fra oppdretter; Kan 
avlsrådet se på OCD, arvelighet, 
testing, utbredelse hos rasene? 
Legge ut mer informasjon? 

Avlsrådet har ikke 
informasjon som 
viser at dette er et 
utbredt problem, vi 
ser at det er få som 
røntger, OCD kan 
ha flere årsaker, 
både arvelighet og 
skader. Per nå har 
avlsrådet en del 
saker å jobbe med, 
vi setter denne på 

 

https://vorsteh.no/wp-content/uploads/2022/01/Innkalling-og-sakspapirer-RS-2021-Rett-verson-1.pdf
https://vorsteh.no/wp-content/uploads/2022/01/Innkalling-og-sakspapirer-RS-2021-Rett-verson-1.pdf
https://vorsteh.no/wp-content/uploads/2022/01/Innkalling-og-sakspapirer-RS-2021-Rett-verson-1.pdf
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vent.  

12/22 
Oppfølging  – om 
avlsrådet  kan importere 
og lagre sæd for bruk på 
norske LV-tisper 
 

Det vil kreve et budsjett for å reise 
og se hannhunder.  
Det vil være en utfordring med å få 
hannhundeier til å akseptere at 
hunden blir brukt på norsk tispe som 
ikke er fastsatt på forhånd. Flere 
aktuelle land, dialog med 
oppdrettere for å finne ut hva som er 
aktuelt. 
 

Bjørn Frode og Liv-
Jorunn jobber 
videre med å sette 
opp en plan og 
budsjett. 

 

13/22 
Aktivitet i gruppene og 
på valpelistene 

KV: Jobbet mest med ECLE, ikke så 
mange nye forespørsler om 
parringer. 
 
SV: Noen kull under planlegging. 
 
LV: Gjennomført en parring som er 
bekreftet drektig. To til planlagt. 
 

  

14/22 
Møteplan 

Neste møte  26. april 

15/22 
Eventuelt 

LV: 
Har hatt digitalt møte med alle 
oppdrettere i Norge forbindelse med 
at det har vært forsket på sjoldbrusk-
kjertelkreft i Nederland, gikk 
gjennom resultat for forskning. Det 
er ingen hunder som har blitt syke i 
Norge. 
 
Liv-Jorunn lager referat, avlsrådet 
diskuterer hvordan vi skal følge opp 
på neste møte. Det er paralleller til 
både vWD og ECLE, hvordan 
kartlegge populasjon og sette inn 
tiltak. 

Liv-Jorunn/Bjørn 
Frode 

 

 
 


