
Lundehund-nytt

Nr. 2 - 2014  7

Siden forrige nummer av Lunde-
hund-nytt har vi arbeidet med å 
finne egnede tisper for kryssing 
med lundehund. Vi er som kjent 
på jakt etter 2 egnede tisper av 
 rasene buhund, norrbottenspets og 
islandsk fårehund. Siden vi ikke vet 
pr i dag hvilken av disse rasene som 
vil egne seg best i praksis, ønsker vi 
å kjøre to test-kull med hver rase. I 
tillegg til å benytte egne kontakter 
har vi søkt råd hos de respektive 
raseklubbene. 

Til nå har vi hatt mest aktivitet i 
forhold til buhund. Vurderingen av 
aktuelle buhunder skjer i samarbeid 
med Elin Kristiansen ved Hønefoss 
dyrehospital (buhundprosjektet) 
og Ernst Otto Ropstad ved Norges 
Veterinærhøgskole (ekspert på øye-
lidelser). Før påske fikk vi godkjen-

nelse fra NKK for å benytte Pe-Gu’s 
Tinkasissi Peppermø i prosjektet, i 
kombinasjon med Frodo av Vinter-
skogen. Tinka ble paret med Frodo 
i påsken, men gikk dessverre tom. 
Tinkas eiere er meget sporty og vi 
vil vurdere å prøve henne en gang 
til, da med en annen hanhund. 

Gjennom Leder for avlsrådet i 
Norsk Buhundklubb, Ellen Katrin 
Enge, har vi fått kontakt med eierne 
av en liten, lovende buhundtispe. 
De er positive til å delta i prosjektet 
og denne tispa er nå under utred-
ning. 

Det viser seg at det ikke er så man-
ge norrbottenspetstisper i Norge 
som kan være aktuelle å bruke i 
prosjektet. Kryssingsgruppa be-
søkte Spesialutstillingen for norr-
bottenspets på Vikhammer i mars 

hvor vi møtte daværende leder for 
avlsrådet for norrbottenspets i Nor-
ge, Grete Waltoft. Hun var svært 
imøtekommende og villig til å hjel-
pe oss med kontakter og informa-
sjon om rasen. Det kan imidlertid 
være at vi må søke i Sverige etter 
egnede tisper for vårt formål. Dette 
vil i så fall kreve at SKK vil X-regis-
trere valpene i Sverige før de tas inn 
i Norge, hvilket er en mulighet vi 
har under utredning.

I forhold til islandsk fårehund har 
vi ikke hatt noen framgang de siste 
månedene.

Vi jobber også med å utvikle planen 
for prosjektet og vil ha et fysisk 
møte på Ås med Peer Berg fra 
NordGen og Nina Sæther fra Norsk 
Genressurssenter i mai.
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