
Lundehund-nytt

10 Nr. 1 - 2014

Opprettelse av X-register hos 
NKK

Norsk Lundehund Klubbs 
søknad om opprettelse av et X- 
register for kryssings valpene 
har blitt behandlet av NKKs 
Sunnhets utvalg (SU) og av 
Hoved styret den 11.12.2013. 
Hovedstyret vedtok SU sin inn-
stilling og åpner for at krysings-
hunder av inntil 3 utvalgte raser 
(buhund, norrbotnspets og is-
landsk fårehund) blir registrert 
med X foran registreringsnumme-
ret. Hunder kan føres i X-regis-
teret gjennom flere generasjoner, 
slik NLK  ønsker. Blandings-
valpene vil da registreres med 
X foran registreringsnummeret 
i første generasjon, mens påføl-
gende generasjoner merkes med 
X-2, X-3 osv bak registrerings-
nummeret. Etter søknad fra NLK 
kan stamboka åpnes slik at X-re-
gistrerte hunder eller avkom etter 
disse registreres på ordinær måte.

Klarering av hunder for 
krysnings avl

I samarbeid med NKK ut-
arbeides det for tiden en sjekk-
liste for dokumentasjon av den 
informasjon som er mulig å skaffe 
tilveie om hundene som skal 
krysses med lundehund.  Det 
innebærer at tisper av annen rase 
skal gjennomføre alle under-
søkelser som vil være påkrevd for 
å få avlsgodkjenning i den aktu-
elle rasen. Det vil for eksempel 
gjelde HD røntgenfotografering, 

patellaundersøkelse og øyelysing 
for raser der disse sykdommene 
følges, samt eventuelle tilleggs-
analyser som NLK pålegger. For 
lundehunden i kombinasjonen 
vil det være et krav at denne er 
klinisk frisk, ikke har hatt IL og 
er mentalt stabil. I tillegg skal den 
ha vist god fertilitet gjennom tid-
ligere kull.

Denne dokumentasjonen vil bli 
fremlagt NKK med søknad om god-
kjenning av hver kombinasjon før 
paring.

Gjennom ytterligere under-
søkelser av Minni og hennes 
slektninger har vi bestemt oss for 
å forsøke å finne en annen Norr-
bottenspets tispe til prosjektet. 
Frodo venter ivrig på ny dame. 

Salgsvilkår for kryssingsvalper
Oppdretter skal ikke tape på 

å ha et krysingskull. Reglene for 
blandingsvalpene bør i størst 
mulig grad samsvare med reglene 
som NKK har for renrasede hun-
der. Da er det juridiske dekket 
best mulig. Krysingsvalpene sel-
ges til pris som bestemt av NLK. 
Oppdretter av krysnings valpene 
får samme pris for valpene som 
for renrasede lundehunder, dvs 
12.000 NOK. 
Krysningsgruppa holder en liste 
over folk som kan tenke seg en 
slik valp. 

Det vil bli utarbeidet et 
eget tillegg til kjøpsavtalen for 
krysnings valpene der forpliktel-
sene til eier og NLK i forhold til 

nødvendige analyser og møn-
string av valpene klargjøres.

Kontakt med andre raseklubber
NLK ved styret har sendt 

brev med informasjon om krys-
ningsplanene til de aktuelle rase-
klubbene, i rasenes hjemland og i 
Norge. Det er nå opprettet skrift-
lig kontakt med Norsk Buhund-
klubb og  «Spesial klubben for 
skällande fåglehundar» i Sveri-
ge. Disse stiller seg positive til 
krysningsprosjektet og vil gjerne 
hjelpe oss med å finne egnede 
hunder. Den Svenska kennel-
klubben er også orientert om 
saken. Tilsvarende forespørsler 
har blitt sendt til raseklubbene 
for islandsk fårehund og norrbot-
nspets i Norge. Her venter vi på 
offisielle svar. 

Den islandske fårehundklub-
ben «Deild íslenska fjárhundsins» 
på Island, har også gitt sin støtte 
til prosjektet. De er svært imø-
tekommende. Ingvild besøkte 
dem i høst i forbindelse med en 
ferie på Island, og ble ønsket 
velkommen av et samlet styre 
og avlsråd. De hadde samlet 20 
islandshunder som de viste fram 
for å informere om rasen generelt, 
og spesielt om individ som har 
mye til felles med lundehund. Vi 
er veldig glade for disse kontak-
tene som vil bli av stor verdi i det 
fremtidige arbeidet.

Nytt om 
Krysningsprosjektet

Siden forrige utgave av Lundehund Nytt har det blitt jobbet med å etablere rutiner 
og formelle avtaler rundt håndtering av prosjektet. Disse vil inngå i den planen som 
 Krysningsgruppa skal utarbeide. Kjøpsvilkår for krysningsvalpene av vært behandlet 
i et felles møte mellom NLKs  styre og Krysningsgruppa i desember 2013 og på et 
fysisk møte i Krysningsgruppa den 25-26. januar 2014. Videre er det utarbeidet en 
standard avtale for paring (mellom NLK og tispeeier). 


