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Arbeidet med RAS startet 
høsten 2012, og de viktigste 
punktene i RAS ble diskutert 
på Starum i april 2013. De 22 
fremmøtte der var enige om 
hovedtrekkene i strategien. RAS 
blir nå skrevet sammen slik at 
et utkast som skal legges fram 
for åpen høring i Trondheim 
07.07.13 for alle klubbens 
medlemmer og andre som vil 
vite mer om RAS. 

Før den tid vil faggruppa 
som arbeider med RAS og 
avlsrådet for NLK møtes med 
RAS som tema. På det møtet 
vil også en liste over raser 
som kan være kandidater for 
et krysningsforsøk settes opp. 
Det er forventet at denne lista 
inneholder kanskje så mye som 
10-20 raser. Lista vil bli diskutert 
i møte med NordGens forskere 
og NKK før  styret i NLK 
konkluderer med valg av rase. 

Krysningsforsøket vil skje i 
samarbeid med oppdrettere som 
ønsker å delta på forsøket. Husk 
at det fortsatt er avl på renrasede 

hunder som er viktigst, uten de 
renrasede lundehundene dør 
rasen ut! Derfor er det positivt 
om en del oppdrettere ønsker 
å prioritere å avle renraset og 
ikke ønsker å delta på forsøket. 
Det er heller ikke tatt stilling 
til hvilke oppdrettere som skal 
være med, eller om hvorvidt 
oppdrettere fra andre land kan 
delta på krysningsforsøket.

Det er viktig for NLK at 
både oppdrettere og raseklubber 
samarbeider om RAS. De 
nordiske raseklubbene hadde 
representanter på møtet på 
Starum, og stilte seg positive 
til RAS. Dette lover godt 
for samarbeidet framover. 
På samme måte inviterer 
NLK til tettere samarbeid 
også med raseklubber og 
interesseorganisasjoner utenfor 
Norden.

Liste over oppdrettere som vil 
delta på krysningsforsøket 

Oppdrettere som er 
spesielt opptatt av krysnings-
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forsøket, kan henvende 
seg direkte til avlsrådet og 
til faggruppa som jobber 
med RAS. De vil da bli satt 
opp på ei liste over aktuelle 
samarbeidspartnere for 
krynsingsforsøket. Et samarbeid 
vil innebære at man er forvert 
eller oppdretter av en eller 
flere krysninger, og samtidig 
følger lojalt de anbefalinger 

som avlsrådet og faggruppa gir 
i forbindelse med RAS. Det er 
mulig for alle interesserte, også 
fra andre land, å sette seg på 
denne lista, men vi lover ikke 
at alle som står der, blir med 
på den første fasen av forsøket. 
Formålet nå er å kartlegge hvor 
mange oppdrettere vi har som 
kan tenke seg å bidra i praksis til 
dette arbeidet.  

Plans for the work with 
RAS in 2013

After the meeting at 
Starum, the RAS working group 
will write the strategy as agreed 
on the workshop. The RAS will 
be presented at an open meeting 
for members and others who are 
interested in Trondheim the 7th 
of July 2013. After this meeting, 
the final version of RAS will be 
written and the board of NLK 
will send it to NKK.

Before the meeting in 
July, the Breeding Council and 
the RAS group will meet and 

discuss RAS. We will put up a 
list of possibly 10-20 breeds that 
might be suitable for crossing. 
The list will then be discussed 
with NordGen and NKK before 
the board concludes concerning 
the choice of the breed for 
crossing.

The crossbreeding 
experiment will be conducted 
as a cooperation between 
the NordGen scientists and 
the breeders who wish to 
participate. Not ALL breeders 
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