
 

Avlsrådets årsmelding 2013 

 

Avlsrådet har i perioden bestått av følgende personer : 

Leder:  Ellen Katrin Enge  

Medlem Elin Kristiansen 

Medlem Ingvill Brenden  

Registeringstatistikk, Norsk Buhund (hentet fra NKK.no): 
I 2013 ble det registrert 85 nye buhunder i Norge, fordelt på 18 kull. Det er betydelig færre enn i 

2012 (117). Fordelingen var 46 hanner og 39 tisper. 12 ulike hannhunder og 17 ulike tisper er 

registrert som foreldre til disse kullene.  

Vi poengterer at disse er hunder registrert i 2013 men de er ikke nødvendigvis født i 2013.  

AR og NBK har også i 2013fokusert på å øke interesse for rasen, og for å få flere kull av Norsk buhund.  

 

 

  

 

De aller fleste hundene som har registrert kull etter seg i dette året har vært både øyelyst og HD-

undersøkt. Kun en av tispene hadde ikke gyldig øyelysningsattest ved paring, mens to av 

hannhundene ikke var øyelyst siste år (bl.a frossen sperm fra død hannhund). 

97 95 

74 
80 

74 
64 

80 

91 

117 

85 

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Registreringstall 



Alle kullene registrert i 2013 er etter foreldre med godkjent HD-status. Det er grunn til å se positivt 

på denne trenden. Vi håper disse undersøkelsene er blitt etablert praksis blant alle oppdrettere av 

norsk buhund. 

AR ønsker at klubben og medlemmene fortsetter å belyse viktigheten av helse og rasetype, samt de 

etiske forhold rundt seriøs hundeavl. 

HD statistikk 
30 buhunder har vært undersøkt for HD i perioden. Kun 5 hunder fikk diagnosen HD, svak grad, mens 

de øvrige 25 hundene er funnet fri for HD (A eller B). Det er selvsagt svært positivt å se at ingen 

hunder er diagnostisert med sterk grad HD. Det er imidlertid fortsatt for få buhunder som 

undersøkes for HD. AR oppfordrer derfor fortsatt at så mange hunder som mulig undersøkes, også de 

som ikke er tenkt brukt i avl. Dette er svært viktig for å kunne få et riktig bilde av utbredelse og 

forekomst i populasjonen.  

 

 

 

Avlsrådet ser positivt på at frekvensen av undersøkte hunder fortsatt er ganske høy, men mange 

flere hunder undersøkes for å få en god oversikt over rasen som helhet. Enda er svært mange kull 

ikke representert i statistikken. Vi håper alle oppdrettere ser nytten av dette, og oppfordrer sine 

valpekjøpere til å undersøke hundene fra sitt oppdrett. 

Øyelysing 2013 
Det har vært en stor økning i antall øyelyste buhunder i forbindelse med prosjektet de siste årene, og 

vi ser fortsatt en god økning av øyelysning på privat initiativ også i 2012.  Vi ser en nedgang i antall 

øyelyste hunder i 2013. Dette skyldes nok i hovedsak at det ikke ble gjennomført øyelysning på 

nasjonaldagen dette året. 
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Avlsrådet mener at fokus på helse og viktigheten av regelmessig øyelysing har blitt mottatt positivt 

hos buhundeiere og oppdrettere. Vi håper at dette vil fortsette, og at buhundeiere følger opp og 

regelmessig undersøker hundene sine etter de anbefalte retningslinjer. 

Se figur over antall øyelysinger per år 2003-2013. 

 

 

 

 

RAS 

Avlsrådet ble, av NBK sitt styre, betrodd oppgaven med å sette sammen RAS for Norsk Buhundklubb. 

Bakgrunnen for dette arbeidet ble lagt frem for medlemsmøtet som ble avholdt i forbindelse med 

Årsmøtet 2013. Det ble også presentert i ”Buhunden” sommeren 2013. Dokumentet som er 

utarbeidet ble sendt NKK i januar 2014. Styret har det overordnede ansvaret, og har godkjent den 

versjonen som ble sendt NKK.  

RAS-dokumentet skal være et levende dokument som skal evalueres hvert år og revideres hvert 5.år. 

Innspill fra medlemmer vil bli tatt med videre i arbeidet med dokumentet. Dokumentet vil bli lagt ut 

når dette er godkjent av NKK.  

Bakgrunnsmaterialet for RAS for NBK er i hovedsak DogWeb og Buhundprosjektet. 

Buhundprosjektet 
En viktig del av arbeidet i Buhundprosjektet er blitt gjennomført siste år. Dette er presentert i 

”Buhunden” i 2013. 

Omplasseringer 
Det har i 2013 vært omplassert 8 buhunder hvor NBK har vært deltagende i prosessen.  
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