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Oppretting av x-register hos 
NKK

Et x-register er en regi-
strering av krysningshunder. 
NKK har et slikt register som 
kan benyttes ved avl over flere 
generasjoner med krysninger, 
undersøke egenskapene hos 
disse og siden bruke utvalgte 
individ i avl med renrasede 
hunder. Når man har avlet 
innenfor x-registret i flere 
gene rasjoner, kan man velge å 
åpne rasens stambok/register 
for en hund som for eksempel 
har en tipptipp-oldemor eller 
tipptipp-oldefar som ikke var 
lundehund. Denne hunden vil 
da ha 1/32 eller 3,125% «frem-
med blod». Dette er selvsagt 
noe som først vil kunne skje 
mange år fram i tid.

Norsk Lundehund  Klubb 
har søkt om å få opprette et 
slikt register. Siden lunde-
hunden er en norsk rase, 

Nytt om
krysningsprosjektet

Styret for Norsk Lundehund Klubb 
har nedsatt ei gruppe bestående 
av avlsrådet og en representant 
fra styret som skal arbeide med 
krysningsprosjektet. Gruppa har fått 
et mandat (gjengitt i Lundehund 
Nytt nr 3, 2013) som gir klarsignal 
til å starte opp det praktiske 
krysningsarbeidet fra NLKs styre.

Det er tre praktiske element i arbeidet:

1. Oppretting av x-register hos 
NKK

2. Kryssingsgruppa skal lage en 
plan for prosjektet

3. Kryssingsgruppa har mandat til 
gjennomføring av prosjektet

Av Hanna Gautun, Ingvild S. Espelien og Turid Helfjord
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behandler NKK saken både i sunnhets-
utvalget (der alle saker om krysning 
behandles) samt i hovedstyret (der saker 
som gjelder krysning innenfor de norske 
rasene alltid skal behandles). Sunnhets-
utvalget skal ha møte i november, mens 
Hovedstyret møtes i desember. Hoved-
styret har imidlertid veldig mange saker 
å behandle, så det er usikkert om hvor-
vidt NLKs sak vil bli behandlet i 2013.

NKK har etterspurt et kryssings-
prosjekt på lundehund i mange år og alle 
signal er positive derfra, 
både fra hovedstyret og 
fra sunnhetsutvalget. 

NKK har allerede 
rutiner for administra-
sjon av x-register, siden 
krysning i dag brukes 
som avlsverktøy for 
å bedre helse og øke 
genetisk variasjon hos 
de hunderaser som 
har behov for det. Rase-
klubbene har ansvar for kontrollen med 
hvilke hunder som skal i x-registeret. I 
vårt tilfelle blir det derfor NLK ved avls-
rådet som godkjenner hvilke hunder som 
skal registreres der. Det vil ikke ha noe 
å si om hunden er født før registeret blir 
opprettet.

Det er viktig å huske på at det er først 
den dagen etterkommere etter kryssinger 
skal tas inn i stamboka, at vi tar den vikti-
ge avgjørelsen i forhold til rasen. Så lenge 
vi har hunder i eget x- register, foregår 
det kun et forsøk som ikke har noen på-
virkning på rasen. 

I utgangspunktet ser vi for oss at 

vi krysser inn hunder fra andre raser i 
EN generasjon. Deretter bruker vi disse 
krysnings valpene til den videre avl.

Kryssingsgruppa skal lage en plan for 
prosjektet

Dette er vi i ferd med å gjøre nå, og 
planene vil etter hvert publiseres i Lunde-
hund-nytt. Planen vil inneholde kriterier 
for valg av de hunder som velges ut til 
krysningen, og videre oppfølging/vurde-
ring av valpene. Det vil også bli beskrevet 

regler/anbefalinger for 
hvordan avlsarbeidet 
gjøres i praksis. Det er 
viktig å nedfelle skrift-
lig både det som skal 
gjøres, og det som blir 
gjort – blant annet med 
grundige beskrivelser 
av hundene som brukes. 
Etter hvert vil vi høste 
erfaringer og planen vil 

dermed måtte revideres 
underveis. 

Forskerne ved NordGen, Peer Berg 
og Torsten Nygård sier oss at vi bør søke 
blant raser som er nært beslektet med 
lundehund når vi skal velge ut hunder 
for krysning. Ut i fra utseende og geo-
grafisk opphav ser vi at Norsk buhund, 
Norrbotnspets og Islandsk fårehund er 
de mest aktuelle. Genetiske analyser vil 
gi oss mer informasjon om dette. Disse 
analysene pågår nå.

Innenfor disse rasene må vi så søke et 
individ med trekk som ligner lundehund. 
Vi leter altså ikke etter en rasetypisk re-
presentant for den andre rasen.  I tillegg 

  ....  det er først den 
dagen etter kommere 

etter kryssinger skal tas 
inn i stamboka, 

at vi tar den viktige 
avgjørelsen

 i forhold til rasen
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kommer selvsagt sykdomsbilde hos det 
enkelte individ, og nære slektninger. De 
tre rasene vi arbeider med, er alle for-
holdsvis friske raser. Analyser av avkom-
mene fenotypisk, genetisk, helsemessig 
og i forhold til mentalitet vil spille inn 
på hvordan arbeidet videre vil forløpe. 
Vi er blitt enig med 
forskerne fra Nord-
Gen om at vi starter 
med å teste 2-3 raser 
for å få mest mulig 
erfaring ganske 
raskt, fremfor å ta 
en rase av gangen. 
Det er heller ikke 
nødvendig at det 
bare er avkom etter 
kryssing med 1 rase 
som går videre. Det 
er de mest egnede 
individene som bør 
tas videre. Vi kan godt ende opp med å 
ta inn materiale fra et par raser. Men det 
kan også vise seg at kryssinger fra en 
eller to av rasene vi prøver IKKE viser 
seg egnet. 

I sammenheng med utvalg av egnede 
krysningsindivid, vil IL bli det viktigste. 
Vi må arbeide for å kartlegge disposisjon 
for IL hos krysningene.

 
Kryssingsgruppa har mandat til 
 gjennomføring av prosjektet

Praktiske årsaker vil medføre at alt 
ikke vil gå helt i takt i forhold til planene. 
Egnede tisper til første generasjon er ikke 
nødvendigvis helt lette å finne. De skal 
ha en eier som synes det passer i deres 

planer. Det hadde vært mye enklere å 
benytte hannhunder til krysning, men 
siden lundehunden er vesentlig mindre 
enn selv de minste og mest spedlemmede 
representanter for de tre nevnte rasene, 
kan vi ikke ta sjansen på å la en lunde-
hund tispe føde krysningsvalper. Vi vil 

da risikere fødselspro-
blemer.

Norrbottenspets 
 (bilde 1)

Norrbottenspets 
tispa Minnie Mus var 
med sin eier til Lun-
dehundspesialen i juli, 
og mange fikk hilse 
på den lille, elskelige 
tispa. Hun er farget 
nesten som en lunde-
hund, og er svært liten 
og lettbygget med en 

mykt, vennlig gemytt. Mange kommen-
terte til eieren at ”det er jo en litt spesiell 
lundehund” og for mange var nok møtet 
med Minnie en vekker om at det kan 
være mulig å finne individ blant andre 
raser som gjør det enklest mulig å ta vare 
på de unike egenskapene vi er så glade i 
hos lundehunden.

Minni egner seg både på grunn av sin 
bygning og på grunna av sitt milde og 
avslappede gemytt. Hun er frisk og har 
dokumentasjon på at hun ikke har patell-
aluksasjon, HD eller øyensykdommer. 
Det samme gjelder for hennes foreldre. 
Ikke minst var eieren av Minnie villig til 
å forsøke et kull med en lundehund, og 
dermed utsette sine egne planer for avl 

...  Ut i fra utseende og 
geografisk opphav ser vi at 
Norsk buhund, Norrboten
spets og Islandsk fårehund 

er de mest aktuelle. 
Genetiske analyser vil gi 

oss mer informasjon 
om dette. 

Disse analysene pågår 
nå.
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på tispa. 
Til forsøket ble Frodo av Vinterskogen 

benyttet. Han er 8 år og har aldri hatt IL 
eller andre helseproblem. Han er litt i 
underkant av normalt stor, og en rutinert 
avlshund som også er mulig å benytte 
til inseminering. Den som arbeider med 
lundehundavl, vet at det ikke alltid er 
så enkelt på rasen. Det viste seg da også 

at det ble nødvendig med inseminasjon, 
ettersom Frodo ble litt for liten til å få til 
en naturlig paring (det manglet ikke på 
innsatsvilje). Norsk spesialklubb for finsk 
spets og Norrbottenspets er informert om 
våre planer, men har ikke svart på NLKs 
henvendelse foreløpig. 

2

3

1

1) Norrbottenspets tispe
2) Norsk Buhund blakk hann
3) Eldre islandshann
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Norsk Buhund (bilde 2)
Det finnes en eller flere krysninger 

mellom buhund og lundehund i Norge. 
En av dem bor i familien til en lundehun-
doppdretter og er et resultat av et hen-
delig uhell for noen år siden. Det dreier 
seg om en hannhund på fire år. Siden den 
hannhunden er en blanding av buhund 
tispe og lundehund hannhund, og sam-
tidig ikke er nært beslektet med Frodo, 
testes denne blandingen nå med tanke 
på at den kanskje kan passe i krysnings-
prosjektet. Den vil i så fall pares med ei 
lundehundtispe som egner seg. Da vil vi 
allerede ha kommet en generasjon lenger 
fram, og sparer derfor mye tid. Norsk 
Buhund klubb er positive til krysnings-
forsøket og vil gjerne hjelpe NLK med å 
finne egnede individ fra rasen.

Islandsk fårehund (bilde 3)
Islandshunden er kanskje den av de 

tre rasene som varierer mest i utseende. 
Den kan være korthåret, og den kan være 
relativt spedlemmet og liten, omtrent på 
størrelse med en litt stor og kraftig lun-
dehund hannhund. Den finnes i mange 
farger, blant annet noen av de fargene 
som har forsvunnet hos lundehunden 

gjennom de genetiske flaskehalsene som 
vår rase gjennomgikk omkring 1940 og 
1960. Islandshunden skal ha doble sporer 
på bakbena, og det er ønskelig med seks 
tær på forbena, selv om det ikke er så 
vanlig lenger, og den 6. tåa er svært dår-
lig utviklet i forhold til hos lundehund. 
Islandshundklubbene på Island og i Nor-
ge er veldig positive til et samarbeid og 
vil gjerne hjelpe NLK med å finne fram til 
egnede individ for krysning. På samme 
måte har Hans Åke Sperne, mangeårig 
oppdretter av islandshund og eksteriør-
dommer, sagt seg villig til å bidra i arbei-
det med å lete etter egnede individ. 

Hvordan organiserer vi krysnings-
prosjektet med tanke på valpene som 
 fødes og kombinasjonen vi foretar?

Vi er nå i ferd med å utarbeide forslag 
til regler for salg/plassering av valper hos 
forverter i samarbeid med styret. Styret 
vil stå for den endelig utformingen og 
vedtak i denne forbindelse.

Det er viktig at vi holder oss innenfor 
norsk kjøpslov og NKK regler for kjøp/
salg og forvertsavtaler. Vi bruker derfor 
standard avtaler med de nødvendige til-
pasninger. 

Krysningshundene og deres eiere skal 
integreres i Norsk Lundehund Klubbs 
arbeid på lik linje med renrasede individ. 
Klubben planlegger mønstringer som 
erstatning for utstilling for de x- regis-
trerte hundene og vil ellers arbeide for 
at hundene ivaretas innenfor klubben på 
alle vis. Det gir også den beste kontroll 
med hundene for å hindre ukontrollert 
blandings avl som kan skade rasens 
 renommé.

Krysningsgruppa
Medlemmer av krysningsgruppa:
Fra Avlsrådet; 
Christen Lang, Hanna Gautun, 
Ingvild  Svorkmo Espelien

Fra Styret: 
Turid Helfjord


