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Introduksjon
Norsk Lundehund 

klubb startet i oktober 2012 en 
prosess som vil resultere i en 
ny avlsstrategi for rasen. Styret 
er ansvarlig for strategien, og 
avlsrådet samarbeider med 
styret i prosessen. Den 20.-21. 
april 2013 inviterte styret til et 
arbeidsmøte, der formålet var å 
diskutere situasjonen for rasen, 
og å utarbeide en skisse til en ny 
avlsstrategi. 

19 erfarne oppdrettere, 
medlemmer av styret, avlsrådet 
og lokale rasekontakter ble 
invitert. I tillegg inviterte styret 
representanter for de øvrige 

nordiske klubbene. Lederen av 
Svenska Lundehundsällskapet, 
en representant fra Suomen 
Lunnikoirayhdistys ry i Finland 
og en representant for Venner 
av Lundehunden i Danmark  
møtte.

NLK har offentliggjort 
et kort referat fra møtet på 
klubbens hjemmeside og på 
Facebook. I denne artikkelen 
presenterer vi mer fra møtet, 
særlig resultatene av de 
undersøkelsene som er gjort 
før møtet med tanke på 
populasjonsstatistikk og resultat 
av en helseundersøkelse.
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Referat 
Leder av norsk 

Lundehund klubb, Rita 
Daverdin, ønsket velkommen til 
deltakerne og minnet alle om at 
vi med dette møtet er deltagere 
i en viktig prosess for rasens 
fremtid.

Kristin Aukrust møtte 
fra Norsk kennel klub (NKK). 
Hun er ansvarlig for RAS, 
Rasespesifikk avlsstrategi hos 
NKK. Alle hunderaser med 
raseklubb i Norge skal utforme 
en slik strategi. Det passer veldig 
godt for Norsk Lundehund 
klubb å begynne dette arbeidet 
nå, siden avlsrådet og styret 
allerede har samlet mye 
statistikk og helseinformasjon 
om rasen. Resultatene av dette 
arbeidet viser at det er på tide å 
endre avlsstrategien for rasen.

Statistikk

Figur 1: Gjennomsnittlig innavlsgrad de siste 27 år.

Hanna Gautun, Turid Helfjord 
og Ingvild Svorkmo Espelien 
har fått i oppdrag å lede arbeidet 
med RAS.

Lojale og samarbeids-
orienterte oppdrettere

Det er viktig å merke 
seg at all statistikk viser 
at oppdrettere av Norsk 
Lundehund er kompetente, 
lojale mot klubben og 
samarbeidsorientert. De 
følger råd gitt av avlsrådet. 
De respekterer for eksempel 
det maksimale antall valper 
per hannhund som er satt, og 
forsøker å avle på flest mulig 
hunder fra hver generasjon. 
De er også veldig flinke til å 
kombinere hunder i avl som 
gir en lavest mulig innavlsgrad 
over de siste 5-6 generasjonene. 
Dette kan ses i figur 1, som viser 
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innavlsgraden gjennom de siste 
27 år.

Effektiv populasjonsstørrelse 
og bærekraftig avl

Bærekraftig avl vil si å 
avle slik at rasen overlever 
på sikt, uten at det oppstår 
innavlsdepresjon. Ca 1000 av 
verdens 1400 lundehunder 
finnes i de nordiske landene, 
og omtrent 580 av dem i Norge. 
Det totale antall lundehunder i 
Norge har ikke økt nevneverdig 

siste ti år. Selv om oppdretterne 
forsøker å avle på så mange 
lundehunder som mulig, er 
effektiv populasjonsstørrelse lav. 
For perioden 1999-2004 er den 
på 89, mens den i perioden 2005-
2009 er på 82. Se figur 2.

Begrensning på bruk av 
hanner i avl

Norsk Lundehundklubb 
har hatt begrensninger på antall 
valper som hver hannhund 
får få. Dette for å unngå 

Figur 2: Antall hanner og tisper registrert i perioden 2000-2009, og som ble brukt i 
avl i denne perioden. I parentes vises prosentvis andel av den norske populasjonen.

siden 90-tallet. Det er nødvendig 
å øke antallet lundehunder 
for å sikre en bærekraftig 
avl for fremtiden. Effektiv 
populasjonsstørrelse (Ne) er et 
mål på den andel av hundene 
som går i avl. En minimum 
effektiv populasjonsstørrelse 
for bærekraftig avl er 100. Dette 
viser at det er behov for å øke 
antall hunder som brukes i avl 
i forhold til hva som er gjort de 

matadoravl, og for å få flest 
mulig hanner i avl. Se figur 3.

Gjennomsnittlig 
kullstørrelse

Gjennomsnittlig kull-
størrelse for rasen er noe lavere 
enn ønskelig, og litt lavere enn 
hos sammenlignbare raser (som 
Islandshund, Norsk Buhund, 
Kleinspits og Norrbottenspets). 
Dette skyldes hovedsakelig at 
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Figur 3: Maksimum tillatt antall valper etter hver hannhund i perioden 1990-2012

Figur 4: Gjennomsnittlig kullstørrelse hos lundehund. Lundehunden har en høy 
forekomst av kull med bare en valp, som figuren viser.
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lundehundtisper relativt ofte 
får kull med bare en valp. Det 
medfører en del ekstra arbeid for 
oppdretteren, og en økt risiko 
for fødselsproblem. Se figur 4

Kull med bare en valp er 
ikke ideelt. Det kan medføre 
økt risiko for fødselsproblem. 
Keisersnitt er svært sjelden 

Figur 5: Gjennomsnittlig kullstørrelse hos sammenlignbare hunderaser. Alle disse 
rasene har noe høyere gjennomsnittlig kullstørrelse, men viktigere er det at de 
svært sjelden eller aldri får kull med bare en valp.

hos lundehund, men dersom 
det er bare en valp, blir den 
ofte relativt stor før fødsel, 
og det kan gi forlenget fødsel 
med økt stressbelastning for 
både tispa og valpen. Valpen 
har ingen kullsøsken under 
oppveksten. Det kan medføre 
lav melkeproduksjon hos 
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tispa. Valpen vil behøve ekstra 
fokus på sosialisering under 
oppveksten.

Tegn på innavlsdepresjon
DNA studier har vist 

at lundehunden er ekstremt 
innavlet (Melis med flere, 2012). 
Dette er også kjent fra rasens 
historie og en undersøkelse av 
avstamningen til nålevende 
hunder. Lundehunden har to 
ganger gjennomgått en såkalt 
genetisk flaskehals, der den var 
nær ved å dø ut som rase. 

Dette har ført til et tap 
av genetisk variasjon som for 
eksempel har gjort at vi i dag har 
mistet flere av de opprinnelige 
fargevariantene. Tidligere fantes 
rasen i mange farger; som 
tricolor og hvit (kalt svart og 
hvit), hvit og tricolor og hvit og 
rød. I dag finnes kun fargen rød 
og hvit i rasen.  

Lundehunden har 
som rase i dag tegn på 
innavlsdepresjon. Det 
nevnte lave gjennomsnittlige 
valpetallet er et tegn på 
dette. De mange kullene med 
bare en valp kan tyde på 
at valper resorberes under 
drektigheten, for eksempel 
på grunn av at de har såkalte 
letale (dødelige) gener, et kjent 

problem ved innavlsdepresjon. 
På samme måte er det kjent 
at hanndyrfruktbarheten 
synker ved innavlsdepresjon. 
Lundehunden er en av rasene 
som ble lagret i den norske 
genbanken for utryddingstruede 
hunderaser. Under det 
prosjektet så vi at sædkvaliteten 
hos lundehundhannene var 
lav. Dette er også et kjent tegn 
på innavlsdepresjon. En del 
oppdrettere rapporterer også 
at det kan være vanskelig å 
oppdage løpetid på tispa. En 
del hanner er ”klønete” når det 
gjelder parringen, og behøver 
kanskje å trene i flere år før de 
greier å gjennomføre en parring.

Helsestatistikk
Lundehunden er en liten, 
primitiv Nordisk spisshund med 
få helseproblem. Sammenlignet 
med andre raser, er denne lille 
hunden lett å holde, den trives 
i alle slags klima og krever ikke 
spesielt stell av for eksempel 
pelsen eller ørene. Den parrer 
naturlig, føder lett og tispene 
bærer valpene lett og er gode 
mødre. Gjennomsnittlig 
levealder er 9 år og 3 måneder, 
og 50% prosent av hundene blir 
10 år og 5 måneder eller mer. 
Dette er bra sammenlignet med 
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Figur 6: Dødsårsaker hos lundehund. Ulykker er sjelden årsak til død hos 
lundehunden, sammenlignet med mange andre raser. Dessverre er det forholdsvis 
mange som dør følge av IL

Figur 7: Dødelighet hos 124 lundehunder rapportert døde i perioden 2010-2012, 
fordelt på alder ved død. Dødelighet som følge av IL er vist skravert. (figur fra 
Claudia Melis).
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andre raser.
Statistikken viser at 

rasen har et helseproblem. 
Lundehunden har en høy 
forekomst av intestinal 
lymfangiektasi (IL). En 
undersøkelse av dødelighet 
hos 124 lundehunder som ble 
rapportert døde i perioden 2010-
2012 viste at omtrent 30% døde 
av IL (se figur 6).  Dette er ikke 
akseptabelt, og det er nødvendig 
å starte en prosess umiddelbart 
som fører til en forbedring av 
denne situasjonen av hensyn til 
rasens velferd. 

Atferd og mentalitet
Lundehunden er en vennlig 
hund som passer godt som 
familiehund. Den har beholdt 
sine opprinnelige instinkter. 
Den jakter små dyr og fugler, 
og kan apporterte dem uskadd 
til eieren, ofte til eierens store 
overraskelse! 

Noen lundehunder kan 
være litt engstelige, og noen kan 
være litt seine til å bli stuerene, 
men dette regnes ikke som noe 
problem i rasen. 

Diskusjon omkring rasens 
utfordringer – og løsninger på 
disse 

Etter presentasjonen 
av statistikken, arbeidet 

deltagerne to og to, i grupper og 
i fellesskap. Rasens utfordringer 
ble diskutert, og deltagerne laget 
en oversikt over problemene og 
forslag til løsninger på disse. 
Denne oversikten vil inngå i det 
videre arbeidet med RAS.

Liste over tiltak for rasen:
• Fokus på informasjon 

overfor oppdrettere, 
valpekjøper og veterinærer 
når det gjelder helse 
og ernæring hos 
lundehunden. Det foreslås 
å avholde et seminar om 
rasen for veterinærer, der 
tema vil være ernæring 
hos rasen, hvordan 
forebygge IL, hvordan 
behandle lundehunder 
som har IL (medisinering, 
ernæring og stell). 

• En kampanje for å øke 
avl på rasen, ved å øke 
valpeproduksjonen hos 
eksisterende oppdrettere 
og ved å rekruttere nye 
oppdrettere.

• Systematisk og nært 
samarbeid med de 
nordiske raseklubbene/
organisasjonene basert på 
det arbeidet som begynte 
på Værøy i 2012 og Starum 
i 2013. 
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• En plan for å øke den 
genetiske variasjonen hos 
Norsk Lundehund. Dette 
er helt nødvendig for å 
motvirke symptomene på 
innavlsdepresjon og for å 
avle en lundehund som er 
mer motstandsdyktig mot 
IL. Likevel vil avlen på 
rasen i hovedsak fortsette 
som i dag, men i tillegg 
til den renrasede avlen, 
vil det gjennomføres 
et utkrysningsforsøk. 
Planen er å krysse 
lundehunden med en 

Figur 8: En oversikt over utkrysningsforsøk for Norsk Lundehund.

annen rase i et forsøk 
planlagt i samarbeid 
med erfarne forskere fra 
Nordisk genressurssenter 
(NordGen) og andre 
institusjoner. Forsøket 
vil være i henhold til råd 
gitt av NordGen, Norsk 
genressurssenter og NKK. 
Norsk lundehundklubb 
vil stå som ansvarlig for 
forsøket. Se figur 8 for en 
skisse av forsøket.
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Konklusjoner fra møtet
Deltagerne på 

arbeidsmøtet diskuterte 
åpent temaene og oppnådde 
enighet med tanke på 
den nye avlsstrategien. 
Utkrysningsforsøket innebærer 
en helt ny avlsstrategi for 
rasen, og det er derfor viktig 
at klubbens oppdrettere er 
innforstått med viktigheten av 
planen. Samtidig er det viktig 
å understreke at utkrysningen 
vil foregå som en parallell avl i 
flere generasjoner. Det er først 
etter en grundig undersøkelse 
av krysningene med tanke 

på bygning, gemytt og helse 
at de tillates krysset inn i 
den renavlede populasjonen. 
Undersøkelsen vil foretas i 
samarbeid med NKK, forskere 
fra NordGen og Norsk 
Genressurssenter.

Det er svært viktig at vi 
innenfor RAS også øker antallet 
renavlede lundehunder. Hvis 
NLK skal lykkes i å gjennomføre 
et innkrysningsforsøk for å 
styrke lundehunden mot IL 
og øke rasens vitalitet, må vi 
ha et større antall renrasede 
lundehunden å avle på i 
fremtiden.

Utkrysningsforsøket
Utkrysningsforsøket vil være et parallelt avlsprosjekt. I 
dette forsøket vil forskere fra NordGen samarbeide med 
NLC med tanke på å velge en passende rase for krysningen. 
Valg av rase vil foretas etter nøye vurdering av helsestatus, 
funksjon og atferd hos den utvalgte rasen, særlig i 
sammenligning med lundehunden. Rasen som velges må 
være relativt sunn – og populasjonen må være av en viss 
størrelse, slik at det er mulig å velge mellom lite beslektede 
individ for krysningsavl. Lundehundene som velges i 
krysningsforsøket må også undersøkes grundig slik at vi 
unngår å doble sykdomsgener vi ikke ønsker. Valpene som 
blir født i krysningsforsøket må følges nøye og undersøkes – 
særlig med tanke på IL.
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Deltagerne på arbeidsmøtet. Kristin Aukrust fra NKK hadde reist før bildet 
ble tatt. Foto: Roger Gibson.
The attendants at the workshop at Starum. Kristin Aukrust from NKK had 
left before the picture was taken. Photo: Roger Gibson.
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Hovedmål for RAS:
Norsk Lundehundklubb ønsker å bevare 
Lundehunden som en sunn, frisk og funksjonell 
hund.

Hvordan kan vi samarbeide for å nå dette målet?


