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Fra 
klubbens 

leder
Rita H Daverdin

”Kom mai du skjønne, 
milde....”

Ja, ja her hos oss er det 
enda en meter tele i bakken og 
snøbygene går tett over bygda 
idag (2. mai), men det blir vel 
bedre etter hvert.

Jeg har lovet redaksjonen 
at jeg skal fatte meg i korthet i 
min leder denne gangen.  Det 
LHN som du sitter med i handa 
nå, er gjort ferdig i rekordfart 
for at alle som ikke var på 
arbeidsmøtet om RAS på Starum 
i april skal få informasjon om 
møtet.  I tillegg benytter vi i 
styret anledningen til å få ut 
papirene til årsmøtet.

Jeg regner med at mange 
er spente på hva som gikk for 
seg på arbeidsmøtet.  Det er 

spennende tider for alle som er 
interessert i Norsk Lundehund.  
Jeg føler at jeg er med i en 
prosess hvor det snus et nytt 
blad i boken om lundehunden.

  Da klubben ble startet 
for 50 år siden, hadde man bare 
en oppgave: å få fram så mange 
lundehundvalper som mulig.  
De som satt og jobbet med dette 
den gang, søkte raskt råd hos 
veterinærer som var datidens 
eksperter på avl.  Antall er 
viktigst, tenker jeg beskjeden 
var.  Så ble det satt et magisk tall 
på 200 (ifølge Roar Torsteinsen), 
og man skulle ikke eksportere 
eller gjøre noen endringer i 
avlen før dette tallet var nådd.  
Den grensen ble passert en 
gang på 70-tallet, og da gikk de 
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som den gang satt i styret og 
avlsrådet ut og hentet inn nye 
råd fra eksperthold.  Neste råd 
var: ikke krysse nær beslektede 
avkom.  Dette ble den nye 
avlsstrategien, og den har nå 
vært lojalt fulgt opp i mer enn 30 
år.  Vi har kommet så langt som 
vi kan med den avlsstrategien, 
og nå er det på tide å snu et nytt 
blad igjen.

Fremtidens avl på 
lundehund vil bestå av to 
elementer: vi fortsetter med den 
avlsstrategi som vi har brukt 
de siste 30 
årene.  Men i 
tillegg startes en 
sidepopulasjon 
hvor man gjør 
et forsøk på 
å hente inn 
friskt blod i 
rasen.  Dette vil 
gjennomføres 
i nært samarbeid med de 
beste på dette her til lands.  I 
vår nye verktøykasse har vi 
mer genetisk kunnskap, mer 
kunnskap om små populasjoner, 
bedre kunnskap om sykdommer 
og bedre måter å sjekke for 
arvelighet av sykdommer på.  
Vi står i det hele tatt med langt 
mer verktøy enn det de hadde 
som startet kampen for å bevare 

” ... Grunnfjellet for 
rasen er den innstasen 

som alle store og små 
oppdrettere gjør etter de 

råd som til enhver tid gis 
av avlsrådet. ...   

rasen Norsk Lundehund.
 Når jeg skriver dette er 

det i stor ærbødighet og med 
stor respekt for de som startet 
kampen for å redde denne 
unike hunderasen.  De gjorde 
en kjempejobb, og de søkte etter 
den beste fagkompetansen som 
fantes.  Vi som nå skal føre rasen 
vår inn i fremtiden skal gjøre 
det på samme måte: entusiasme 
kombinert med å søke råd hos 
eksperter.

Fortsatt må vi som brenner 
for denne hunderasen tenke 

på at vi skal ha 
flere valper, og 
at disse skal 
komme fra 
foreldre som 
ikke har samme 
stammor/
stamfar 
over minst 5 
generasjoner.  

Det er langt fram til vi kan ta inn 
nytt blod. Grunnfjellet for rasen 
er den innstasen som alle store 
og små oppdrettere gjør etter 
de råd som til enhver tid gis av 
avlsrådet.

Det er også med vemod 
jeg sitter å skriver denne 
lederartikkelen.  For kort 
tid siden gikk Eiliv Hofstad 
fra Vikna bort.  Eiliv hadde 
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sammen med Unni ansvaret 
for Lundehundnytt i 8 år.  
Eiliv var levende interessert i 
lundehunden og dens historie, 
og var også flittig utstiller 
sammen med Unni.  Savnet er 
selvsagt størst hos de nærmeste, 
men vi som er medlemmer i 
Norsk Lundehund Klubb vil 
også merke at Eiliv er borte.  

Våre tanker går til Unni.  Vi 
håper alle at vi snart ser deg ved 
utstillingsringen igjen, Unni!

Da vil jeg ønske dere alle 
en riktig fin vår og forsommer, 
og så håper jeg at så mange som 
mulig vil finne veien til årets 
spesialutstilling med årsmøte.  
Sett av hele helgen, det vil skje 
mye den helgen. 

Om RAS
Kort orientering om prosessen med utarbeidelse  av 
RAS for Norsk Lundehund
Av Rita H. Daverdin

I dette nummer av Lundehund-
nytt finner dere mye informa-
sjon knyttet til arbeidet med 
RAS (rasespesifikk avlsstrategi) 
for Norsk Lundehund.  Det er 
ikke alle som har gjort seg kjent 
med hva RAS er, og det er ikke 
alle som kjenner til hvordan 
prosessen med å skrive dette 
dokumentet har vært fra klub-
bens side.

Norsk Lundehund Klubb 
mottok i oktober brev fra Norsk 
Kennel Klubb med pålegg om å 
utarbeide en avlsstrategi  for vår 
rase.  Samme pålegg har gått ut 
til alle raseklubbene.  Sammen 

med brevet kom det en veileder 
for hvordan dokumentet skulle 
utformes, og en mal for doku-
mentet.  Disse dokumentene er 
blitt presentert i LHN nr 4 2012, 
og på hjemmesiden.  Noe av 
bakgrunnen for dette pålegget 
er en innskjerping av de etiske 
grunnreglene for hundeavl som 
kom i 2012, og som er lagt ut på 
hjemmesiden vår.

Styret i Norsk Lundehund 
Klubb hadde RAS som hoved-
tema på sitt styremøte i slutten 
av oktober 2012.  Styret valgte 
å nedsette er arbeidsgruppe be-
stående av avlsrådet med Turid 
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Helfjord som styrets represen-
tant.

Umiddelbart etter dette 
ble det satt i gang innsamling 
av data, og det ble særlig lagt 
vekt på alder, dødårsaker, kull-
størrelse, og antall individer av 
hvert kjønn som inngår i avlen.  
I dette bladet finner dere resul
tater fra disse analysene.

I januar ba styret i NLK 
om et møte med Norsk Kennel 
Klubbs avdeling for helse og 
avl.  Klubben var på dette møtet 
representert ved Hanna Gautun 
(avslrådet) og Rita H. Daverdin 
(leder).  Bakgrunnen for at vi ba 
om dette møtet, var å legge frem 
det vi da mente var utfordrin-
gene for rasen, og for å gi sterke 
signaler på at klubben ønsket å 
ha føringen for videre avl på ra-
sen.  Informasjon som var tilflytt 
klubben tydet på at det kunne 
starte utkrysningsprogram i an-
dre land, eller i verste fall kun-
ne vi få et pålegg om å utrede 
helesituasjonen til lundehunden 
i detalj før vi fikk avle videre.  
Begge scenarier vakte stor be-
kymring hos styret og avlsrådet.  
Vi fikk bare positive tilbakemel-
dinger fra NKK og full støtte for 
det videre arbeidet.

Styret sammen med avls-
rådet startet planleggingen av et 

arbeidsmøte om RAS i februar/
mars.  Det ble nødvendig for 
arbeidsgruppa å lufte sine funn, 
og foreløpige konklusjoner i et 
større forum.  Styret sendte ut 
invitasjon til alle fylkeskontakte-
ne, og ba de komme med forslag 
på en til to personer fra hvert 
distrikt slik at hele landet ville 
være representert.  Styret fikk 
inn en del forslag, og i tillegg 
hadde både styret og avlsrådet 
noen personer de gjerne vil-
le ha med.  Styret laget så en 
invitasjon til et antall personer 
til et arbeidsmøte på Starum på 
Toten.  I sammensetningen av 
deltakere til  møtet ble det lagt 
vekt på at alle synspunkter på 
avl på lundehund skulle være 
representert, sammen med en 
bredde i alder og erfaring som 
oppdretter. I dette bladet finner 
dere presentert hva som kom ut 
av dette arbeidsmøtet.

Den videre prosessen med 
RAS blir omtrent slik:
• Åpent medlemsmøte i forbin-

delse med spesialutstillingen, 
7. juli.

• RAS-dokumentet er åpent for 
innspill fram til 1. september 
2013.

• RAS-dokumentet ferdigstilles 
og leveres NKK av styret 1.1. 
2014.
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Fra 
Redaksjonskomitéen

Vi takker for mange 
hyggelige tilbakemelding i 
forbindelse med det første 
 Lundehund-nytt som denne 
redaksjonen ga ut. Vi er glad for 
at de fleste likte det, og vil jobbe 
jevnt og trutt med bladet for å 
gjøre det enda bedre. 

Vi tar gjerne imot små 
historier fra hverdagen til 
lundehundfolket. Det er alltid 
moro å lese om hvordan andre 
har det med hundene sine, og vi 
har ofte noe å lære av hverandre.

Dette nummeret av 
 Lundehund-nytt rommer mye 
informasjon om årsmøtet som 
skal finne sted i juli, og har også 
med referat fra RAS-komitéens 
møte på Starum, ny avlsstrategi 
og bakgrunnsstof for arbeidet.

RAS-komitéen er bare 
såvidt kommet ut av startgropen 
for et veldig spennende arbeid 
med å bevare rasen og samtidig 
sikre  at Lundehunden utvikler 
seg i en retning med sunne og 
friske individer. Foruten å gi en 
god bakgrunn for arbeidet viser 
også artiklene hvor viktig det 
er å gjøre dette på en ordentlig 
og ryddig måte. Vi må strebe 

etter å fortsetter det lojale 
avlsarbeidet vi er så kjent for i 
vårt lundehundmiljø. Redak-
sjonen vil derfor aktivt følge opp 
RAS-komitéens arbeid i tiden 
framover.

Dere kan også lese en 
artikkel om råforing som Solveig 
har skrevet. Denne burde være 
av interesse for mange i disse 
dager, da foring av lunde-
hundene er et hett tema i flere 
fora.

Denne gangen har vi 
dessverre bare rukket å få med 
en oppdretterpresentasjon. Nå 
ble også fristen for å sende inn 
stoff til bladet fremskyndet på 
grunn av årsmøtepapirene, og vi 
vil takke alle som hev seg rundt 
og sendte inn stoff, slik at vi 
også denne gangen kan gi dere 
et fyldig nummer.

Til slutt vil vi ønske dere 
alle en god sommer! Vi sees i 
begynnelsen av juli på årsmøtet, 
spesialen og på medlemsmøtet 
som alle finner sted i Melhus. 

Og så håper vi å høre 
mange gode nyheter fra 
utstillinger og annet som skjer i 
lundehundmiljøet i sommer. 
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Eiliv Hofstad døde 16. mars 
etter kort tids sykdom. Han var en 
markant og betydningsfull person i 
lundehundmiljøet og vil bli savnet av 
mange.

Eiliv ble født i daværende 
Ålen 10. desember i 1939. Han rakk 
å oppleve tyskere som innkvarterte 
seg i nabohuset. Personligheter 
som Johan Falkberget som bodde i 
Rugeldalen like ved mors hjemsted 
og Trygve Lie som hadde hytte 
samme sted, fikk han møte som 
guttunge. Hans bestefar var en lokal 
kulturpersonlighet og inntrykk fra 
oppveksten var utvilsomt med på å 

forme samfunnsmennesket, læreren 
og rektoren Eiliv. 

Samfunnsforholdene var 
ikke slik at han fikk anledning til å 
ta examen artium, men han kom 
i 1960 inn på 4-årig lærerskole i 
Trondheim etter opptak i alle fag. 
Han var lærer på interkommunal 
realskole på Aukra, lærer på 
folkeskole på  Heimdal og fra 67 på 
Hamnøy i Vevelstad. I 1970 ble han 
rektor på nyoppstartet 9-årig skole 
på Austafjord i Vikna kommune. 
Han engasjerte seg i lokalpolitikk, 
i utdanningsforbundet, i barne - og 
ungdomsidrett, i gammeldansen, 

Eiliv Hofstad
til minne
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-blant mye annet.
Unni traff han i 57 og 

de giftet seg i 1960. Hun delte 
hans interesser, og det fikk også 
Lundehundklubben glede av. Topsy 
fikk de i 1978. Hun var en finere 
blandingshund med lundehund 
som far. Ålve kom i 1992. Han ble 
starten på eget lundehundoppdrett 
under kennelnavnet Ålvisheim. Til 
nå har Unni og Eiliv hatt 16 kull 
med i alt 52 valper.

Med sin sterke interesse for 
historie og glede av foreningsarbeid, 
ble det helt naturlig å arbeide for 
den unike norske urhundrasen,og 
å gi viktige bidrag til forståelse 
av rasens historie og å drive 
opplysningsarbeid også utover 
Lundehundklubben hvor han ble 
et aktivt og engasjert medlem. Han 
oppsøkte flere ganger kildene og 
personer på Værøy som hadde 
førstehånds kunnskap om hvordan 
hundene ble brukt, hvordan de ble 
foret, hvordan de levde sammen 
med menneskene på Måstad og 
hvordan de så ut. Eiliv mente det 
var galt å hevde at hundene måtte 
være små, da både små og større 
hunder fantes og ble brukt aktivt 
i fangsten av lundefugl. Min egen 
interesse for lundehund skyldes 
Eiliv. 

Han og Unni overtok som 
redaktører av Lundehund-Nytt i 
2001, et engasjement som varte 8 
år. Eiliv ble også fast bidragsyter til 
Hundesport hvor det lenge var en 
egen spalte som sto til disposisjon 
for klubbene. Ikke alle klubber 
benyttet muligheten og de færreste 

hadde spesielt interessant stoff å by 
på til andre enn egne medlemmer. 
Sigrun hadde Berner Sennen og 
fikk Hundesport hvor jeg oppdaget 
innleggene fra Lundehundklubben 
og Eiliv Hofstad. Jeg sa til Sigrun at 
det så ut til å være en interessant 
rase som med sin norske 
kulturhistorie og spennende 
genetikk kunne passe meg bedre 
enn andre raser. 

Eiliv og Unni var aktive 
utstillere av sine hunder, og har 
deltatt som arrangører på mange 
treff og utstillinger. Blant annet ble 
klubbens første spesialutstilling 
utenfor Oslo/Bærum arrangert 
på Vikna, Unni og Eilivs hjemsted. 
Sommeren 2003 var Sigrun og jeg 
på NKK-utstilling på Otta. Der 
så jeg en dame lufte noen hunder 
som Sigrun sa var lundehunder. 
Jeg gikk bort til damen, hilste 
pent og fortalte at forfatteren 
av mange lesverdige innlegg i 
Hundesport hadde vekket min 
interesse for rasen. Damen smilte 
og demonstrerte de anatomiske 
merkverdigheter , og kunne  
fortelle at hun het Unni og var gift 
med forfatteren. Han befant seg i 
campingvogna like ved. Innen en 
time var Sigrun og jeg innmeldt 
i klubben og levering av valp til 
Sigrun rundt hennes 50-årsdag 
avtalt. Et varig og givende vennskap 
med Eiliv og Unni var begynt. 

Vi deler sorg og gode minner 
med Unni og barna Unn, Bård, Geir 
og Sol og deres barn.

Hans Arvid Øberg, Eidsvoll
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Rachel Hamre, Elin D. 
W. Johannessen og Dagrunn 
Mæhlen representerer ei 
arbeidsgruppe, som er 
forespurt av styret i klubben 
om å lage retningslinjer for 
å beregne hvilken hund som 
skal få betegnelsen ”Årets 
Aktivitetshund”. Rachel er 
den som koordinerer og leder 
arbeidet i gruppa. 

Oppgaven er å komme 
med forslag på retningslinjer  til 
styret innen 1.10.13, slik at det 
kan styrebehandles og bli tatt 
med i årets siste nummer av 
LHN. 
Mandat til arbeidsgruppa:

- Hvilke aktiviteter som skal 
telle med.
- Hvordan man skal beregne 
poeng for de forskjellige 
prestasjoner.

I arbeidet med 
retningslinjer har vi i 
arbeidsgruppa blant annet 
opprettet en egen facebookside, 
hvor vi har utvekslet mange 

tanker og forslag. Vi har kommet 
et godt stykke på vei med 
arbeidet, og vil klare å overholde 
fristen. 

Overskrifta lar vi ”henge” 
noe ennå, da tittel også må 
diskuteres i forslaget vårt, samt 
må sees i sammenheng med 
Årets hund (utstilling), slik at 
det klart kommer frem at det er 
to forskjellige konkurranser. 

Videre ønsker vi å lage 
en oversikt over tidligere 
aktivitetsresultater, og da før 
2013. Planen er å presentere det 
for styret, og også i Lundehund-
nytt. Dette håper vi kan bidra 
til motivasjon og markedsføring 
for framtidig deltagelse i ulike 
aktiviteter. Man ser f.eks. at 
rallylydighet er en aktivitet som 
er blitt populær for tiden, også 
blant lundehundeiere.

Hilsen Rachel, Elin og Dagrunn

Årets aktivitetshund 
eller

Årets hund, Aktivitet?
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Den 28.1.2013 ble det født en valp hos Kari Margrethe Haugland, 4330 
Ålgård
Kullnr: 131261
Far: Frost-Bjørn Av Vinterskogen - NO55906/09. Han er far til 7 valper
Mor: Trodli-Skogen’s Thea Tunadatter - NO52425/10. Hennes 1.kull
Lundeheims Balder Theason - NO33990/13, til 9600 Hammerfest

Den 7.2.2013 ble det født 2 valper hos Iren, Inger Marie, og Unni Storli, 
7732 Steinkjer
Kullnr: 132148
Far: Ålvisheim’s Orvar- Odd Hedesson - NO32537/09. Han er far til 3 
valper
Mor: Lyrypa’s Topsy - NO36912/10. Hun er mor til 3 valper
Lyrypa’s Qasra - NO36740/13, til 8920 Sømna
Lyrypa’s Qamile - NO36741/13, til 7732 Steinkjer

Importerte hunder:
Den 23.8.2012 ble det født valp(er) hos Brigitte Rolfsson Karlsson i Sverige.
Kullnr: 132407
Far: Frontpage Lille-Raipas - SE44719/2010
Mor: Dykebo’s Maja-Lasse Fågelboda - 16744/08
Fåglebodas Silje SE53981/2012 T, til. 4330 Ålgård

Den 27.1.2013 ble det født valper hos Johanna Olsson i Sverige.
Kullnr: 132608
Far: Trodli-Skogen’s Tjalve Runasønn - 12239/07
Mor: Frontpage Cox Pomona - S66933/2008
Frontpage Golden Kello SE18921/2013 H, til 2608 Lillehammer
  

Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med herlige valper, 
som er med å bringe kulturarven vår videre.

Lundehunder født, 
og hvor de dro

Tekst: Merete Evenseth
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Dagsorden:
Åpning av årsmøtet ved leder.

1. Godkjenning av antall stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent, tellekorps og to personer til å 

underskrive protokollen
5. Årsmelding 2012 - 2013
6. Regnskap 2012 - 2013
7. Budsjett for 2013 - 2014
8. Fastsettelse av kontingent til Norsk Lundehund 

Klubb.
9. Innkomne saker.
      Styret har ikke mottatt noen saker pr. 6. mai 2013.
10. Saker fremmet av styret

• Hedersdiplom
11. Valg

5. juli 2013 i Klett samfunnshus kl 19:00

Velkommen på årsmøte!
Styret
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Norsk Lundehund Klubb
Årsmelding

2012 - 2013
Trondheim 5. juli 2013

1.  Styrets sammensetning i meldingsperioden etter årsmøtet 
i 2012.

Leder:  Rita H. Daverdin valgt for 2 år
Nestleder: Jan Opsanger  valgt for 1 år
Kasserer: Sigrun Rytter  valgt for 2 år
Skriver: Turid Helfjord  ikke på valg
Styremedlem: Tove Strandmoe  valgt for 2 år
1. vara:  Irene Stølan  valgt for 1 år
2. vara:  Mari Østgård   valgt for 1 år

Sigrun Rytter var klubbens representanter på representantskapsmøte 
i Norsk Kennel Klubb (NKK) lørdag 12. november  2012 i Oslo.



Lundehund-nytt 2/201316 

2.  Medlemmer

Medlemskategori 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013
Hovedmedlem 303 314 306
Hustandsmedl. 23 23 25
Utenlandske medl. 32 33 40
Æresmedlem 4 5 5
Totalt 362 375 376

Tabell 1: Antall medlemmer fordelt på kategori medlemsskap de siste 3 årene

Medlemsmassen har vært stabil de siste tre årene.  Men vi kan gjøre 
mer for å få nye lundehundeiere til å stå som medlemmer i klubben.

3.  Komiteer og tillitsvalgte
Komiteer
Avlsrådet: Christen Lang (leder), Ingvild Espelien, Hanna Gautun 
og Liv Skjervik (valpeformidler).
Klubbens hjemmeside: Frida Borse Helfjord, Ida Skarkerud, Stig 
Moen og Magnus Enger. 
Lundebua: Karen-Elise og Jon Dahlmo.
Lundehund-Nytt: Gunn Tove Ormset (leder), Anneli Rosenberg 
og Solveig Bjørkenes Steinnes. I november 2012 sa Gunn Tove 
Ormset og Anneli Rosenberg at de ville trekke seg. Fra og med nr 
1 2013 består redaksjonen av: Elin Mariboe Hovde (leder), Solveig 
Bjørkenes Steinnes og Jon Wagtskjold.
Redaksjonskomiteen for Lundehundboken har bestått av Ingvild 
Espelien (redaktør), Olav Runde, Jan H. Opsanger og Arild Espelien. 
Redaksjonskomiteen har avsluttet sitt arbeid og ble formelt lagt ned 
i styremøtevedtak 20/8 - 2012.  Styret vil med dette rette en stor takk 
til de for jobben de har gjort med boken.
Utstillingsresultater ”Årets hund”: Unni Hofstad (leder) og 
Dagrunn Mæhlen.
Valgkomiteen: Gro W. Viken (leder), Unni Hofstad og Kari 
 Øvstedal. Vara: Gerd Haugen. 
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Tillitsvalgte
Hundekartoteket (med spørreskjema om hundens helse):  Gro W. Viken.
Klipparkivet (lundehund i media):  Anne Lise Torsteinsen
Klubbeffekter/ materialforvalter:  Jan H. Opsanger
Lundehundkalenderen:  Gunn-Tove Ormset
Medlemskartotek:  Merete Evenseth
Revisor: Øyvind Hjelme. Vararevisor:  Odd Reidar Gautun.
Spørreskjema vedrørende kull og parringer:  Gro W Viken.
Valpeformidler:  Liv Skjervik

Fylkeskontakter
Troms og Finnmark:  Else-Rita Langaune til og med desember 2012. 

2013:
Finnmark:  Elin D. W. Johannessen
Troms:  Merete Evenseth
Nord-Trøndelag:  Unni Hofstad
Sør-Trøndelag:  Solvor Melum
Møre og Romsdal:  Irene Stølan
Sogn og Fjordane og Hordaland:  Kari Øvstedal
Øst og Vest Agder:  Tor Omholt
Hedmark:  Geir Morten Jansberg
Oppland:  Gro W. Viken
Buskerud, Vestfold og Telemark:  Gerd Haugen
Akershus, Oslo og Østfold:  Roger Gibson

4.  Styresaker
Styret har avholdt 6 styremøter på Skype og 2 fysiske møter i 

styreperioden fra 1.april 2012 til 31.mars 2013. Vi har behandlet 73 
saker.

Styret har avholdt 2 fysiske styremøter i den ordinære 
perioden: ett i april 2012 for å gjøre klar årsmelding, og ett "bli 
kjent møte" i Selbu i oktober 2012.  Til styremøtet i Selbu hadde vi 
invitert tidligere leder Merete Evenseth og Karen Elise Dahlmo (i 
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kraft av leder for Værøykomiteen 2012), samt avlsrådet representert 
ved Hanna Gautun.  Møtets formål var: styrets medlemmer skulle 
bli kjent med hverandre, Merete ville kunne svare på spørsmål 
fra forrige styreperiode, Karen Elise presenterte rapport fra 
Værøytreffet, og Hanna informerte om pålegget fra NKK om å 
utarbeide en rasespesifikk avlsstratgi for Norsk Lundehund, og 
andre saker avslrådet jobber med.

Alle styrereferatene er lagt ut på hjemmesiden. Styret har 
sendt ut 2 infobrev i perioden.

Saker vi vil framheve spesielt
• Nye lover for Norsk Lundehund Klubb godkjent av NKK i 

mars 2013.
• Vi har fått tre nye dommere på rasen: Maja Heinilä, Petter 

Steen og Siv Sandø.
• I oktober 2012 mottok klubben brev fra NKK hvor vi ble pålagt 

å utforme en avlsstrategi for vår hunderase.  På styremøtet 
i oktober ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av 
avlsrådet og Turid Helfjord fra styret.  De har hatt jevnlige 
møter, og vil legge frem et utkast til RAS 7. juli 2013.

Spesielle hendelser: 
• Vellykket gjennomføring av årsmøte, spesialutstilling og 

feiring av 50 års jubileum på Værøy 25.-29. juli. På årsmøtet 
var det 56 stemmeberettigede medlemmer, utstillingen hadde 
97 katalognummer. Se egen rapport.

• Lundehundboka ble ferdig og utgitt i forbindelse med 50 års 
jubileet.

• Vellykket profileringstand på Dogs4all og Villmarksmessen.
• NKKs sølvmerke ble tildelt Roar Torsteinsen og Ingvild 

S. Espelien i fobindelse med festmiddagen på Dogs4All i 
november 2012.

• NLKs database er oppe og i drift.  I løpet av rapportperioden 
er det lagt inn informasjon om nærmere 4300 hunder. 
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5.  Lundehunden i Media
Journalist Bjørn Hugo Pettersen fra NTB og fotograf Carl 

Martin Nordby var på besøk hos kennel Syrinborg, Tove E. 
Strandmoe, 14. desember 2012. Det ble laget en flott repotasje 
om Norsk Lundehund. Denne sto på trykk i Nationen, Oppland 
Arbeiderblad, Aftenposten Junior, ei avis i Follo og ei avis i Sogn og 
Fjordane. Den kunne også leses på nettet på ABC nyheter. Det ble en 
kjempefin presentasjon av rasen!

Ingvild S. Espelien hadde besøk av NRK Trøndelag i sommer, 
direkte sending på radio med bilder på nettsida deres etterpå. Veldig 
hyggelig opplevelse, og bildene ble fine. Søte lundehundvalper som 
heldigvis var solgt - det stormet på med henvendelser etterpå.

Og boka var i Værøyposten sist vår, rett før den kom ut.
Lundehunden ble presentert i en artikkel av Edward 

Readicker-Henderson i National Geographic sitt nettutgave 
i oktober 2012 (National Geographic Traveler) under tittelen 
”Norway’s best kept secret: Puffin Dogs”. Flotte bilder og flott tekst.

6.  Klubbens eiendeler
Bokbeholdning:

• Hos Lundebua står det 482 bøker.
• Hos Ingvild Espelien står det 7 esker med bøker.  Totalt 185 

bøker.
• Hos Geir Morten Jansberg står det 5 bøker. 
• Hos Rita H. Daverdin står det 19 bøker.  
• Hos Cecilia Obitz i Sverige står det 23 bøker.
• Vi har totalt 914 bøker til salgs.

7.  Gaver klubben har gitt i årsmeldingsåret
• Gave til Merete Evenseth da hun gikk av som leder i klubben 

på Værøy.
• Gave til Liv Skjervik som oppdretter av 100 lundehundvalper. 

Delt ut på Værøy
• Ingvild S. Espelien for utrettelig innsats for rasen over mange 
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år. Delt ut på Værøy.
• Blomster til Roar Torsteinsen og Ingvild S. Espelien i 

forbindelse med at de ble tildelt NKKs sølvmerke i november 
2012.

• Blomster ved Eiliv Hofstads bortgang i mars 2013.

8.  Gaver/tilskudd klubben har fått
• Gave på 2500,- fra Værøy kommune i forbindelse med NLKs 

50-års jubileum.
• Gave på 1500,- SKr fra Svenska Lundehundsällskapet i 

forbindelse med NLKs 50-års jubileum.
• Gave på 1000,- fra NKK region Nordland i forbindelse med 

NLKs 50-årsjubileum.
• Brodert bilde fra Finska Lundehundsällskapet.
• Porselensfat fra DCNH i Tyskland.
• Krystall-plakett fra Norsk Kennel Klub

9.  Klubbens økonomi
Se regnskap og budsjett: se eget vedlegg.

10.  Lundebua
Har solgt 115 bøker, 3 nøkkelringer, 2 skiltholdere, 

1 kortholder, 1 bag, 1 sekk til kr. 900,-, 1 sekk til kr. 600,- 1 
kompendium (gratis til dommer) og 1 tøymerke.

Dette er solgt etter Værøy. Det ble da laget en liste over solgte 
varer. 

12.  Avlsrådet
Årsmelding for avlsrådet til Norsk Lundehund Klubb 

01.04.2012 - 31.mars 2013

Avlsrådet har i denne perioden hatt følgende medlemmer:
Christen Lang (leder)
Ingvild Espelien
Hanna Gautun
Liv Skjervik (valpeformidler)
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Fortløpende kontakt med lundehundeiere og folk som er interessert i 
rasen

Avlsrådets medlemmer har kontakt med lundehundeiere i 
Norge og utlandet som søker råd i forbindelse med avl, sykdom og 
annet. Dette utgjør over 150 henvendelser per år pr telefon, e-post 
eller Facebook. I tilfeller der det dreier seg om problemer med 
enkelthunder, kan kontakten vedvare over mange uker og være 
ganske hyppig. Dette er stort sett positivt og til god hjelp for eier 
av den enkelte hund, samtidig som avlsrådets medlemmer lærer 
nytt. Denne aktiviteten er viktig for rasen. I perioden har aktiviteten 
og antall kontakter virket økende, uten at det har vært ført noen 
oversikt som viser det.

RAS
NKK sendte høsten 2012 ut beskjed til alle landets raseklubber 

om at det skal utformes en rasespesifikk avlsstrategi for hver enkelt 
rase, forankret i raseklubben. For NLK var dette en god anledning til 
å ta fatt på et arbeid med å kartlegge rasens helse og populasjonens 
tilstand bedre, og benytte resultat av en slik undersøkelse til å lage 
en ny avlsstrategi. Mye av inneværende periode har derfor vært 
sterkt preget av dette arbeidet.

Møter i avlsrådet i 2012
Avlsrådet hadde et møte i november 2012 i Bergen der 

hele avlsrådet var samlet. Christen Lang stilte sin leilighet i 
Bergen sentrum til disposisjon under møtet. Tema for møtet var 
forefallende saker gjennom året, samt RAS. Avlsrådet ble enige om 
en hovedmålsetting for RAS for Norsk Lundehund: 

«Norsk Lundehund Klubb har som overordnet mål å bevare 
Norsk lundehund som en sunn, funksjonell og frisk hund»

Avlsrådet gikk på møtet gjennom de første resultatene 
av hundetellingen for 2012 og spørreundersøkelsen av rasen. 
Resultatene viste at dødeligheten på grunn av IL er betydelig. Et 
enstemmig avlsråd vedtok at situasjonen ikke er akseptable med 
tanke på velferden for rasen, og at vi derfor må se etter en løsning 
for situasjonen på kort og lang sikt. På kort sikt ble det vedtatt et 
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intensivert arbeid for å forebygge, øke kunnskapen og behandle mot 
IL. På lengre sikt må en mer virkningsfull metode tas i bruk. Det 
er kjent ut i fra rasens historie og bekreftet ved studiene til Claudia 
Melis at lundehunden har betenkelig lav genetisk variasjon. Det 
er tegn på innavlsdepresjon hos rasen, ved mange kull på en tispe, 
lav fruktbarhet generelt ved problemer omkring paring, redusert 
sædkvalitet hos hannhundene, og utydelig løpetid hos tispene. På 
lengre sikt vedtok avlsrådet å gå inn for et forsøk med utkrysning av 
lundehund med en annen rase for å øke den genetiske variasjonen.
Styret ble orientert om situasjonen.

Møte med NKK
Den 15. januar 2013 deltok Rita Daverdin og Hanna Gautun på 

møte med NKK. Fra NKK stilte Astrid Indrebø og Kristin Aukrust. 
Tema var RAS og Lundehund Klubbens planer for prosess og 
innhold. Under møtet ble resultat av helseundersøkelsen presentert 
og diskutert. NLKs hovedmål for RAS ble fremlagt og fikk støtte hos 
NKK. Avlsrådets vedtak med tanke på å starte et krysningsforsøk i 
forbindelse med RAS ble diskutert og fikk støtte hos NKK. 

Norsk genressurssenter og NordGen
Ingvild Espelien kontaktet leder av Norsk Genressurssenter, 

Nina Sæther, i desember og fortalte om resultatene av 
helseundersøkelsen, samt avlsrådets vedtak om å starte et 
krysningsforsøk. Nina ga sin støtte til forslaget med bakgrunn 
i dyrevelferd og de tegn på innavlsdepresjon som kan ses i 
populasjonsdata fra rasen. Hun rådet NLK til å kontakte NordGen 
(Nordisk Genressurssenter, en organisasjon underlagt Nordisk Råd) 
for et samarbeid med forskere der som har mye kunnskap om små 
populasjoner og forsøk med krysning for å bedre helse og velferd. 
NordGen ble kontaktet like etter og leder av Husdyrseksjonen, Peer 
Berg, sa seg villig til å hjelpe NLK i arbeidet.

Samarbeid med Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole. 
I mars 2013 inviterte Peer Berg, til et møte der representanter 

fra avlsrådet og styret i NLK, forskere fra NordGen (Peer Berg og 
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Torsten Nygaard) og Frode Lingaas ble invitert. Møtet foregikk 
på Norges veterinærhøgskole. Tema var muligheter for et bredere 
samarbeid med forskere for NLK. Forskerne fra NordGen 
sa seg villige til å samarbeide med Claudia Melis (NTNU) i 
Trondheim, og med Frode Lingaas med tanke på å føre sammen 
eksisterende kunnskap om lundehunden og benytte det i et 
nytt forskningsprosjekt. I det nye prosjektet vil Marc Daverdins 
database benyttes til en stamtavle studie som vil gi svar på mange 
spørsmål omkring slektskap og avl på lundehunden. Samtidig vil 
det bli tatt flere DNA prøver som kan undersøkes med tanke på å 
undersøke genetisk variasjon og kanskje forekomst av sykdom. I 
undersøkelsen vil også krysningsforsøket inngå, med planlegging 
av sidepopulasjon over flere generasjoner utenfor rasen med 
krysninger. 

Under møtet konkluderte NordGen med at samarbeid med 
Claudia Melis allerede var avtalt og i gang. Frode Lingaas kunne 
under møtet ikke svare på om han ønsket å delta i det nordiske 
samarbeidet. Han måtte tenke på saken og diskutere den med 
sin kollega i København. Per 30.04.2013 har NLK fortsatt ikke fått 
svar fra Frode Lingaas, og NLK har heller ikke mottatt resultat av 
blodprøver han samlet inn med klubbens hjelp i 2009 og årene etter. 
Derfor vil det nå ikke samles flere blodprøver til hans prosjekt før 
svar foreligger fra den foretatte innsamlingen. 

Kartlegging av albumin-nivå hos friske lundehunder.
 Etter planen skulle de resterende midlene på dette prosjektet 

benyttes til å analysere albumin-nivået for prøver samlet inn på 
Værøy. Det råder nå imidlertid usikkerhet om det er materiale igjen 
til slike analyser. Avlsrådet har ikke fått tilbakemelding om dette 
fra NVH. Claudia Melis har foretatt en statistisk analyse av det 
foreliggende materialet og det er fremdeles behov for flere prøver 
for å kunne konkludere noe sikkert. Grunnet arbeidet med RAS 
har det ikke blitt gjort mer på denne fronten i perioden. Avlsrådet 
ønsker derfor å finne flere friske lundehunder for albuminmålinger. 
Arbeidet med innsamling av albumin-data av syke hunder har gått 
noe tregere enn forventet. Vi ønsker fremdeles innrapportering av 
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albumin og totalprotein fra hunder som diagnostiseres med IL.
 

Antall valper pr hannhund.
Maksimalt antall valper pr hannhund ble f.o.m. 2012 redusert 

til 15 valper. Saken er beskrevet i Lundehund Nytt nr 4, 2011. Det 
samme antall valper vil gjelde for neste periode, selv om vi i 2012 
har hatt en gledelig økning i antall valper.

Valpeformidling.
Fra 31.3. 2012 til 31.3.2013 har vi hatt 25 valpekull med 

68 levende valper fordelt på 39 hanner og 29 tisper som gir et 
gjennomsnitt på 2,72 valper pr kull. Fordelingen av valper pr /kull 
var som følger:

• 1 kull med 5 valper
• 7 kull med 4 valper
• 6 kull med 3 valper
• 6 kull med 2 valper
• 5 kull med 1 valp

I åtte av disse kullene var det tilsammen 9 dødfødte valper, 
eller valper som døde etter noen dager. 1 valp døde 8 uker gammel.

Valpekullene fordelte seg slik: 4 kull i april, 4 kull i mai, 1 kull i 
juni, 3 kull i juli, 2 kull i august, 4 kull i september, 2 kull i oktober, 1 
kull i november, 1 kull i desember, 1 kull i januar -13, 1 kull i februar, 
1 kull i mars.

Det har vært en jevn forespørsel etter valper hele året, og 
en økende interesse etter mediaomtale av lundehunder. Endel 
interesserte har falt fra ettersom det ikke har vært valper å få kjøpt, 
i perioder. Det ville vært nyttig å kunne fordele valper fra de andre 
nordiske land, og ha en felles valpeformidling.

13.  Kalenderen 
Gunn Tove Ormset og May Elisabeth Selbekk hadde ansvaret 

for å lage kalender for 2013, som var til salgs fra og med Dogs4all på 
Lillestrøm i november 2012. Det ble trykket 150 kalendre og alle ble 
solgt i løpet av kort tid.  Salget gav et overskudd på 15000,- kr.
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14.  Lundehundkontaktene

Troms og Finnmark
Troms hadde 18 medlemmer og 3 husstandsmedlemmer i 

2012. 
Finnmark hadde 2 medlemmer og 1 husstandsmedlem i 2012
I Troms var det 29 hunder pr 31.12.2012 fordelt på 16 

hannhunder og 13 tisper. Det kom 4 ny valper til Troms i 
meldingsåret og 1 hund døde. 

I Finnmark var det 7 hunder pr 31.12. 2012 fordelt på 5 hanner 
og to tisper. Det kom 2 nye valper til Finnmark og en hund døde.

Lundehundkontakten for Troms og Finnmark var Else Rita 
Langaune i 2012 og hun gjennomførte et treff. Den 29. september 
2012 møttes 12 lundehunder med eiere til høsttreff i Sørreisa. 

Siden Troms og Finnmark dekker et så stort område er det 
nesten umulig å samle folk fra begge fylkene, så heldigvis bestemte 
NLK seg for å ha to lundehundkontakter i disse to nordligste 
fylkene. Merete Evenseth, fra Tromsø, tar seg av Troms, fra 1.januar 
2013 og Elin D.W. Johannessen, fra Hammerfest tar seg av Finnmark 
fra 1.januar 2013.

Møre og Romsdal
Samme som for perioden 2011 - 2012.

Hordaland, Sogn og Fjordane
Ikke mottatt rapport.

Øst og Vest Agder
Ikke mottatt rapport.

Hedmark
Etter en nedgang i antall lundehunder i Hedmark, fra 28 

hunder i telling 2010 ned til 18 hunder under tellingenen mars 2012 
er det artig å se at vi har hatt en økning i løpet av siste år opp til 
23 lundehunder.Vi har hatt ett hardt generasjonsskifte i fylket med 
mange eldre hunder og samtidig har det vært eldre lundehundeeiere 
som ikke kom til å skaffe seg ny lundehund.Det er positivt også at 
flere av tispeeierene planlegger kull det neste året.
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Geir Morten Jansberg har også i perioden, sammen 
kontaktpersonene for Oppland. GroViken, og kontaktperson 
for Akershus, Oslo og Østfold, Roger Gibson, hatt ansvaret 
for gjennomføring av Lundehund stand under dogs4all og 
Villmarksmessen. Vi hadde bra med besøk på disse standene i år 
også, og det er moro at det faktisk er en del yngre personer som 
interesserer seg for rasen. Vi kommer også neste år til å gjøre dette 
og vi er allerede meldt på til dogs4all.

Oppland
I denne regionen er det pr. 31/3 2013 22  lundehunder fordelt 

mellom kjønn slik:
Tisper: 13
Hanner: 9
Antall medlemmer: 16
Antall lundehundeiere som ikke er medlemmer: 3

Buskerud, Vestfold og Telemark
Fylkene har 35 hovedmedlemmer , 1 husstandsmedlem og 

2 støttemedlemmer. Det er 59 hunder fordelt på 22 Hanner og 31 
Tisper. 

Noen eldre hunder er falt bort i det forløpne år, og dessverre 
også noen som ikke var så gamle. Mange nye er kommet til.

De eldste nålevende er to tisper født år 2000, søstrene 
Løvheims Audhumbla og Angerboda.

Det ble avholdt et meget vellykket treff i oktober hos Tove og 
Morten Strandmoe. Det deltok 18 hunder og ca. 25 personer.

Oslo, Akershus og Østfold
• Oslo har 23 hunder, 18 hanner og 5 tisper
• Akershus har 34 hunder, 20 hanner og 14 tisper
• Østfold har 21 hunder, 12 hanner og 9 tisper.
Oslo og Akershus har 49 betalende medlemmer og 1 

husstands-medlem i 2012. 3 av våre Æresmedlemmer bor i Oslo/
Akershus området. Østfold har 11 betalende medlemmer og 3 
husstandsmedlemmer.
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Nordland
Årsberetning for Norsk Lundehund klubb, Avdeling Nordland for 
2012

Det er 46 hovedmedlemmer og 5 husstandsmedlemmer.
Nordland Nord har 53 hunder fordelt på 30 Hanner og 23 Tisper. 2 
gamle hunder er født før år 2000. Norges eldste lundehund, Ninni, 
bor på 8102 Skjerstad og er født 26.4.1996. Eier er Kari Solem og 
oppdretter er Kjellbjørg Kastmo.

Nordland Sør har 49 hunder fordelt på 20 Hanner og 29 Tisper. 
Ingen hunder er født før år 2000.

Siste årsmøte i avdelingen ble avholdt i Drevja, Vefsn 26. 
Februar 2011. Nytt årsmøte er ikke avholdt siden da. Avdelingen 
har liten aktivitet utenom de årene det er Værøytreff.  Der gjør de en 
kjempejobb.

De som ble valgt i 2011 sitter i følgende verv:
• Tina Karstensen Fransson, leder 
• Stig Moen, nestleder 
• Ellen Brattbakk, 
• Jan Erik Fransson, 
• Karen Elise Dahlmo, styremedlem/ sekretær (gjenvalgt)
• Bjørg Skundberg, vararepresentant 
• Berit Martinussen, vararepresentant

15.   Årsmelding fra våre to avdelinger

Trøndelag
Årsberetning for Norsk Lundehund Klubb, Avdeling Trøndelag 
for 2012

Styret for Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag (Avd 
TRL) har i 2012 bestått av:

• Hanna Gautun (leder)
• Trond Åge Seem (nestleder)
• Stefan de Graaf (kasserer)
• Rita Daverdin (sekretær)
• Sally Haugen (styremedlem)
• Siri Monkan (varamedlem)
• Siv Falch Hjelme (varamedlem)



Lundehund-nytt 2/201328 

Revisor: 
• Frida Tove Meland 
• Gunn Tove Ormset (vararevisor)

Valgkomiteen har bestått av:
• Solvor Melum
• Rita Nordhaug
• May Elisabeth Lernæs Selbekk
Avd. TRL avholdt årsmøte 10. mars 2012. Styret har avholdt 5 

styremøter i 2012 og har jobbet med følgende saker:

Kurs i enkel aktivisering av hund
Avd TRL inviterte til et 2-dagers ”Aktiviseringskurs med fokus 

på triks til nytte og glede!” 17.-18. mars. Kurset tok sikte på å gi tips 
til ulike typer triks man kan lære hundene for å aktivisere dem i 
heimen på mørke, kalde vinterkvelder og ble satt opp i samarbeid 
med ”Sportshunder AS” i Trondheim.  Dette var andre gangen vi 
annonserte kurset. Denne gangen fikk vi 6 påmeldte. Dette var i 
minste laget, men vi valgte å avholde kurset denne gangen. Det var 
et både variert og lærerikt kurs. En deltageravgift på kr 1200,- burde 
ikke vært avskrekkende heller. Styret mener imidlertid at tilsvarende 
arrangement må vurderes nøye i fremtiden.

Ringtrening
Avd. TRL arrangerte en utendørs ringtrening onsdag 11.  mai 

hjemme hos Frida Tove Meland på Skatval. 2 personer og 5 hunder 
møtte opp. Etter treningen på tunet vartet Frida Tove opp med 
herlig kveldsmat innendørs. Tusen takk! 

Vårsamling med mønstring av hunder 
Avd TRL inviterte til en uformell mønstring av lundehunder 

på Øya Videregående skole torsdag 14. juni 2012.  Dommer 
Arne Foss stilte opp gratis og forklarte entusiastisk om hvordan 
rasestandarden bør oppfattes og ga råd om hvordan hundene bør 
vises. Styret stilte med kaffe og kaker og det ble en riktig hyggelig 
kveld. Omlag 20 hunder og like mange to-beinte stilte opp den 
dagen. Styret vedtok i etterkant å sende en Lundehundbok til Arne 
Foss som takk for at han ville komme på vår mønstring.  Avdelingen 
betalte for boken. 
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Høsttreff i Stjørdal
Avd TRL inviterte til høsttreff på Frigården i Stjørdal søndag 

16. september kl 12.00. Dessverre var ikke været denne dagen det 
beste, hvilket nok bidro sterkt til at kun 10 personer deltok. Disse 
fikk ikke desto mindre en hyggelig spasertur, med påfølgende kaffe 
og vafler ved Skihytta på Frigården.

Juletreff på Øye Grendehus på Øysand
Avdelingens juletreff ble arrangert den 2. desember, etter 

tradisjonelt mønster med tilbud om en felles tur på ca 45 minutter 
fulgt av julelunsj. Som vanlig besto bevertningen av medbragt 
julemat, mens avdelingen holdt drikke. Et bugnende koldtbord og 
koselige omgivelser bidro til hyggelig stemning.

Etter maten kom nissen med overraskelser til de yngste. Det 
sedvanlige julelotteriet, der deltagerne bidro med gevinster, ga en 
inntekt på 1895 kr. Treffet samlet 40 deltagere og ca 25  hunder fra 
Steinkjer til Berkåk. Det rekordstore frammøtet viser at lundehund-
nettverket i Trøndelag er livskraftig.

Hundetelling i Sør- og Nord-Trøndelag
NLK har gjennomført en hundetelling i 2012. Disse tellingene 

omfatter alle hunder i Norge, uavhengig av om eier er medlem av 
klubben og danner et viktig grunnlag for å følge populasjonens 
størrelse og helsetilstanden hos hundene. Styret for Avd TLR har tatt 
ansvar for tellingen av hundene i Sør-Trøndelag mens Unni Hofstad 
har tellet hundene i Nord-Trøndelag. Vi takker spesielt Unni 
Hofstad for at hun tok ansvar for å telle alle hundene i nordfylket. 
Vi har nå 66 hunder i Sør-Trøndelag (29 hanner og 37 tisper og 35 
hunder, (16 hanner og 19 tisper) hunder i Nord-Trøndelag. 
47 hovedmedlemmer og 6 husstandsmedlemmer.

Hannhund-liste for Sør- og Nord-Trøndelag
Med utgangspunkt i hundetellingen som ble utført i 2012 har 

styret utarbeidet en liste over hannhunder som er aktuelle for bruk i 
avl. Listen fås ved henvendelse til avdelingens styre.
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Spesialutstilling for Norsk Lundehund 2013
Avd TRL har, på forespørsel fra styret for NLK, tatt på seg å 

arrangere Spesialutstillingen for Norsk Lundehund i 2013. Selve 
utstillingen vil finne sted lørdag 6. juli. I tillegg vil avdelingen 
hjelpe til med å finne lokale for klubbens årsmøte, som vil finne sted 
fredag 5. juli og et åpent medlemsmøte den 7. juli. Styret har inngått 
avtaler med Øysand Camping om å avvikle utstillingen, der og leid 
Grendehuset på Klett for møtevirksomhet og middag. Det er også 
inngått avtaler med dommer og ringsekretær for utstillingen. Videre 
har vi fått klarlagt at avd TRL får inntektene av festmiddagen lørdag 
kveld. 

Grasrotandel til avd Trøndelag
Avd TLR er registrert for å motta støtte gjennom 

grasrotmiddel-ordningen til Norsk Tipping. Ordningen ga en 
inntekt på 5106, 15 kr i 2012. 

Pr. 31.12.2012 har Norsk Lundehund Klubb Avd. Trøndelag 
følgende eiendeler:

• Ett utstillingsbord
• Ett utstillingstelt
• To dommerkofferter
• En roll-up

Innlegg til LH Nytt
Leder har sent inn kort rapport om aktiviteten i avd TRL til 

samtlige 4 nummer av Lundehund Nytt i 2012.

Rogaland

Avdeling Rogaland ble lagt ned i 2012, og dette ble godkjent av 
årsmøtet i NLK. Kontakperson for Rogaland er: Liv Skjervik
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Med i komiteen. Merete Evenseth, leder NLK, Karen Elise 
Dahlmo, leder treffkomite, Berit Martinussen, ferger med mere, Nils 
Kristian Ellingsen, media med mere, Håkon Fagertun, Værøysaker.
Komiteen hadde kommunikasjon på Skype (damene) og mail. 
Hadde fysisk møte i Bodø, damene møtte, i slutten av februar 2012. 

Konkretisering av avtaler og kontakt med de ulike aktører på 
Værøy:

• Rektor – for leie av skoleanlegget
• Kulturkonsulent – ulike oppgaver
• Idrettslag – lån av dusjanlegg + hovedsal til åpning og 

andre arrangementer
• Kystkvinnelaget – arrangement av kafe på åpningsdagen
• Lotteritilsynet – innrapportering av lotteri + sluttrapport
• Sjenkebevilling – Værøy kommune
• Leverandør av mat til festmiddag. Hadde først en foreløpig 

avtale med Hege Sørli på Prestegården, men hun trakk 
seg pga. stor arbeidsmengde. Inngikk avtale med Værøy 
Brygge for levering av tre-retters middag med kyst, 
tradisjon og Lofoten preg. Maten var forholdsvis dyr, men 
vi syntes det tross alt var akseptabelt, og at det var grei 
arbeidsfordeling i forhold til serveringen. 

• Gjorde avtale med butikken for å få gjøre innkjøp og 
informere om tidspunkt for treffet, slik at det var litt ekstra 
tilgang på mat og drikke denne tiden. 

Usikkerhetsmomenter som dukket opp var at det var planlagt 
renovering av svømmehall og at vi kunne risikere å møte en 
byggeplass. Dette ble ikke avklart før i april/ mai, da vi fikk beskjed 
om at byggestart ble utsatt på ubestemt tid. Vi trakk et lettelsens 
sukk. 

Idrettsplassen, der vi hadde planlagt som tidligere å ha 
utstillingen, var også betydelig redusert i størrelse. Det var nå anlagt 
kunstgressbane, ballbinge og en grusbane skulle oppgraderes. Det 

16.  Sammendrag fra Værøytreff 2012
       Av Karen Elise Dahlmo
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ble tidlig signalisert at grusbanen skulle være ferdig planert i god 
tid før treff og utstilling.  Da vi kom til Værøy stod det imidlertid 
gravemaskin og traktor på grusbanen, og det så langt ut fra at det 
skulle bli ferdig. 

Det ble tidlig sendt forespørsel til fiolinist Susanne Lundeng 
for å ha en konsert i kirka. Dette gikk i orden og vi fikk i tillegg 
Værøy mannskor til å stille opp med en egen avdeling på konserten. 

Det ble gjort avtaler med diverse lokale kunstnere + noen 
tilreisende, men dette ble betraktelig redusert på grunn av dårlig 
vær og forsinkelse fra annet oppdrag. Kulturkonsulenten som også 
er keramiker, stilte opp med utstilling på idrettshuset, sammen med 
Rita Daverdin med ulike strikkeprodukter. Det ble lite salg, siden 
det var lite folk som stakk innom der. 

Vi valgte denne gangen å bruke gymsalen og inngangspartiet 
mer, og etablerte sekretæriat, Lundebua, infotavle, tombola og 
dugnadslister der fra første dag. Utstillingskomiteen fikk også 
etablert seg der etter hvert.  Dette fungerte bra, siden alle visste hvor 
de kunne henvende seg om det var noe de lurte på, og på grunn av 
det dårlige været, var det også en fin samlingsplass både på dag og 
kveldstid. Vi hadde også fått skjenkebevilling fire kvelder, og det ble 
da en uformel treffplass på kveldene. 

Dugnadsoppgavene var fordelt på forhånd og slått opp på 
veggen ved sekretæriatet, slik at alle kunne se hvilke oppgaver de 
hadde og når det skulle utføres. 

Arbeidsoppgavene var overkommelige og det var nok folk til 
å utføre dem. Det var mulighet for å bytte med andre. Kneiker 
underveis før treffet:

• evt. renovering
• dyre priser på leie av skoleområdet
• dusjer som ikke kunne brukes – vi måtte leie idrettslagets 

dusjer til kr. 1000,- pr. dag 
• fergene – forhåndsbestillinger – ekstratur – tillatelse til å ta 

hundene inn i en salong
• mat til festmiddag
• god nok plass til alle påmeldte på skoleplassen / nok 
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strømkapasitet
• kunstnerne

Inntekter ( det var ikke mulighet til å lage budsjett på forhånd)
• Loddsalg
• Tombola
• Salg av øl/vin/ brus
• Vaffelbu på utstillingsdagen
• Lundebua
Det var ingen inntekter på middagen og campingen

Utfordringer på treffet
• Fergene uvær
• Campingen uvær – vanskelig med strømtilgang, regn og 

vind
• Endringer i programmet pga uværet
• Idrettsplassen – var ikke brukelig til noe
• Toalettforhold – toalettene var i utgangspunktet av dårlig 

standard, når de fleste i tillegg gikk tett ble det skikkelig 
dårlig.

• Syke hunder
• Retur  fra Værøy, store problemer med å komme seg fra 

øya.

Noen tanker Karen Elise vil framheve
• Godt samarbeid i gruppa – spesielt damene i 

forberedelsesfasen
• Stor arbeidsvilje
• Grei arbeidsfordeling – avklarte ansvarsområder mellom 

treff og utstillng
• Om ulik standard, alle fikk et sted å bo
• Ting ble gjort – stort sett i god tid i forveien
• Vi hadde tolker til det viktigste – engelsk / tysk og litt 

fransk
• Artig med detaljplanleggingen
• Påmeldingsskjemaet til Merete er unikt og et 
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flott arbeidsverktøy både i planleggingsfasen og 
gjennomføringen – anbefales til de som tar stafettpinnen 
neste gang. 

• Folk stilte opp og var blide!
• Lurt med morgenmøter for treffkomite + koordinering 

sammen med utstillingskomiteen. 
• Sekretæriatet – lurt at det var faste som jobbet der og 

gjorde en flott innsats
• Terminalen fungerte stort sett – til de utenlandske , men de 

fleste fikk betalt på stedet. 

Hva ble deltagerne tilbudt:
Et stort, omfattende og variert program med valgmuligheter 
for hva deltagerne ønsket å være med på. 
• Mottak på fergekaia var organisert – var til tider litt 

vanskelig pga. Været
• Sekretæriat / registrering / informasjon
• Infopakke til alle deltager/familie
• Anvist plass på camping – hjelp til å koble på strøm
• Oppslagstavle
• Åpningsseremoni, m. ordfører
• Foredrag v/ Roar Torstensen om turen til Måstad
• Databasepresentasjon v/ Marc Daverdin
• Konsert med Susanne Lundeng og Værøy mannskor
• Boklansering av Lundehundboka v/ Ingvild Espelien
• Utstilling
• Måstadtur
• Parade rundt i nærområdet på Værøy
• Åpning av veien opp til Natostasjonen
• Sosialt samvær
• Festmiddag
• Årsmøte
• Dugnadsoppgaver
• Loddsalg
• Lundebua
• Tombola
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• Vaffelbu
• Med mere
I forhold til arbeidsmengde som dette arrangementet 

innebar, kan det vel sies at det nærmet seg, og til dels gikk over, 
smertegrensen i forhold til hva vi kunne klare å gjøre med å ha 
ansvar for et arrangement som skal være en annen plass.

Det skal godt gjøres at alle skal være fornøyd med alt ut i fra 
sine egne forventninger.

Vi ønsker takk for all hjelp og støtte til å få arrangementet i havn, 
og ønsker neste arrangør lykke til .

Takk til alle!
Styret ønsker å takke alle våre tillitsvalgte, frivillige og 
andre støttespillere for deres innsats og engasjement for 
lundehunden og klubben!
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INN UT RESULTAT

Lundebua 71.706,49 57.375,68 14.330,81

LHN 2.450,00 75.756,20  -73.306,20

Spesialutstilling 34.815,50 25.912,25 8.903,25

Værøytreff 125.211,00 86.697,59 38.513,41

NKK 93.520,50 93.520,50

Kalender 22.487,46 7.225,00 15.262,46

Administrasjon 4.500,00 29.299,56  -24.799,56

Avlsråd m/database 1.261,75 35.590,00  -34.328,25

Promotering 4.687,50 18.755,75  -14.068,25

Bokprosjekt 92.694,08 185.306,20  -92.612,12

Gebyr / renter 747,50 263,00 484,50

SUM 453.951,78 522.181,23  -68.229,45

Resultatregnskap for regnskapsåret 01.04.2012  -  31.03.2013    med 
forbehold om revisors godkjenning.

Sigrun Rytter ( kasserer )

Regnskap
pr 31.03.2013
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INNTEKTER:
Lundebua 25.000,00
Lundehundnytt 3.000,00
Spesialutstilling 10.000,00
Kalender 2014 30.000,00
Bøker 40.000,00
Medlemskontingent 95.000,00
SUM 203.000,00

UTGIFTER :
Lundebua 20.000,00
Lundehundnytt 70.000,00
Spesialutstilliing 30.000,00
Kalender 10.000,00
Administrasjon 25.000,00
Avlsråd 40.000,00
Forskning 50.000,00
Promotering 8.000,00
Gebyrer 1.500,00
SUM 254 500,00

Budsjett
for 2013 - 2014

Det budsjetteres i år med underskudd. Dette skyldes bruk av 
midler til satsningen på forskning/genetikk. Underskuddet 
foreslås dekket av avsatte midler fra tidligere år.
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Leder (ikke på valg) Rita H. Daverdin
Nestleder (ny, 2 år) Turid Helfjord
Styremedlem (Ikke på valg) Sigrun Rytter
Styremedlem (ny, 2 år) Elin Desirée W. Johannessen
Styremedlem (ikke på valg) Tove E. Strandmoe

Varamedlem (1år) Mari Østgaard
Varamedlem (1 år) Jan-Erik Fransson

Valgkomité (leder) Kari Øvstedal
Valgkomitè Unni Hofstad
Valgkomitè Gerd Haugen
Vara til valgkomiteen Jan H. Opsanger

Revisor (2 år) Øyvind Hjelme
Vararevisor (2 år) Odd Reidar Gautun

Valgkomitéens 
innstilling
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• Originalbildet av Måstad, tegnet av kunstneren Aina Johansen fra 
Værøy. Ble brukt til å trykke opp æresdiplomer. Bildet er rammet inn 
og skal gå som et ”vandrebilde” mellom klubbens ledere. Er nå hos 
leder Merete Evenseth, men vil bli gitt til den nye lederen på Værøy 
2012.

• Gaver gitt til klubben ved feiring av 50-års jubileum.  Oppbevares 
hos leder Rita H. Daverdin.

• En diktafon (er nå hos Ingvild Espelien)
• 2 stk telt med stenger, beregnet for utstillinger, 3 kaffekanner, 1 

høydemåler, 1 utstillingsbord, plasseringsplater for utstilling 1-4 
plass, og diverse premier og sløyfer er nå plassert hos Solvor Melum, 
Trondheim.

• De resterende Måstadpokalene, som ble gitt av familien Burschil fra 
Tyskland. (25 stk ferdig med årstall, ble gitt i 2005). Oppbevares hos 
Solvor Melum. Til Værøy 2012 har Klaus Burschil med pokaler fra 
2023-2029.

• Diverse standsmateriell, er hos Geir Morten Jansberg og Roger 
Gibson

• To rollup bannere (fått av Roger Gibson) til bruk på profilering stand 
(er nå hos Geir Morten Jansberg). Klubben har også kjøpt inn to nye 
bannere som ligger lagret hos Geir Morten Jansberg.

• Hefte fra evaluering av Værøytreffet, Spesialutstillingen på Øysand 
og et hefte over alle vandrepokalene til klubben med statuttene og 
vinnerne. (Ligger lagret hos leder Rita H. Daverdin)

• En minnepenn over en god del gamle bilder fra klubbens oppstart. 
Skannet av Helge Tollefsen hos Sofie Schønheyder.( Er nå hos leder 
Rita H. Daverdin)

• En ekstern harddisk innkjøpt til redaksjonskomiteen for boken. (er nå 
hos Ingvild Espelien)

• Stor ubrukt kopimaskin. (er nå hos Sigrun Rytter)
• Datautstyr (server) til klubbens database. (er stasjonert hos Marc 

Daverdin)
• Trykkloss med klubbens logo. (er nå hos Gunn Tove Ormset) Laget til 

klubbens 50 års jubileum for å bruke til trykk på skinn etc. 
• Photoshop cd innkjøpt til redaktør av Lundehund-nytt. For 

redigering /laging av annonser etc. til medlemsbladet. (er hos Gunn 
Tove Ormset). 

Vedlegg  til årsmeldingen 2012:  Klubbens eiendeler
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Utforming av Norsk 
Lundehundklubbs nye 
avlsstrategi 
Fra Norsk Lundehundklubbs arbeids-
møte på  Starum 20.-21. april 2013
Tekst og illustrasjoner: 
Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord

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.



Lundehund-nytt 2/201350 

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.

Referanse:
Claudia Melis*, A ̊ sa A. Borg*, Ingvild S. Espelien† and Henrik Jensen. 
Low neutral genetic variability in a specialist puffin hunter: the Norwegian 
Lundehund. Animal Genetics © 2012 Stichting International Foundation for 
Animal Genetics, doi: 10.1111/age.12000

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?
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The new breeding 
strategy of the 
Norwegian Lundehund 
Club
A report from the workshop at Starum, 
April 20th and 21st, 2013
Text and illustrations: 
Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord

Introduction
The Norwegian 

Lundehund Club (NLC) has 
started a process, which will 
lead to a new breeding strategy. 
The board and the breeding 
council of the club started the 
work in October 2012. As part 
of this work, a workshop with 
invited participants was held 
at Starum on the 20th-21th 
of April 2013. The purpose 
was to discuss the status of 
the breed and to outline a 
new strategy. 19 experienced 
breeders, members of the board, 
members of the breeding council 
and regional contacts for the 

club attended from Norway. 
In addition, the chairman of 
Svenska Lundehundsällskapet 
attended together with 
representatives from Suomen 
Lunnikoirayhdistys ry in 
Finland and the Lundehund 
Friends of Denmark.

A short report was 
published on the NLC website 
and FB site shortly after the 
meeting. In this article we 
publish some more results of 
the population statistics and 
health statistics. The material 
was presented at the meeting at 
Starum in April.
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Proceedings
The chairman of the NLC, 
Rita Daverdin, opened the 
workshop, welcomed all and 
reminded the attendants that 
the workshop was an important 
part of the process of a new 
breeding strategy. 
Kristin Aukrust, the Breeding 
strategy Adviser of The 
Norwegian Kennel Club, 
then gave an introduction. 
All breed clubs in Norway 
will make a breeding strategy 
for their breeds, named RAS 
(Rasespesifikk Avls Strategi 
= a breed specific breeding 
strategy).  In the case of the 
Norwegian Lundehund Club, 
the timing is very convenient 
as it is necessary to address 

our breeding strategy up to 
now, due to results from our 
population and health survey in 
late 2012.

Statistics
Hanna Gautun, Turid Helfjord 
and Ingvild Svorkmo Espelien 
have been appointed to lead the 
RAS work in the Norwegian 
Lundehund Club. They 
presented the statistics of the 
breed.

Loyal and cooperative breeders
It is important to notice 

that all statistics shows that 
the breeders of the Norwegian 
Lundehund are competent, 
loyal and cooperative. They 
follow the advises given by the 

Figure 1: The average inbreeding coefficient during the last 27 years.



Lundehund-nytt 2/2013 53 

breeding council. By this, they 
respect the restrictions on the 
maximum allowed numbers of 
puppies from each male, and 
they try to mate as many dogs as 
possible from each generation. 
They also carefully select dogs 
with a low inbreeding coefficient 
(for the last 5-6 generations) 
for breeding. This is shown by 
the decline of the inbreeding 
coefficient from 7,8 on the 80ties 
to 1,5 in the latter years (figure 
1).  

Population statistics – effective 
population size

Of a total of approximately 
1400 dogs in the world, about 

1000 are in the Nordic countries, 
580 of these in Norway. The 
total number of dogs has not 
increased significantly since 
the early 90-ties. The number 
of dogs should be increased 
in order to ensure a sound 
basis for future breeding. The 
effective population size (Ne 
= The number of dogs in the 
population that are bred) in 
Norway today is approximately 
80, while a minimum sustainable 
effective population size is 100.  
This shows the need to include 
more dogs into breeding than 
what has been done the last 10 
years. Confer figure 2.

Figure 2: The number of males and females which were registered in 2000-2009 
and bred during the period. The percentage of total Norwegian population is shown 
in parentheses.

The breeding males
The NLC has put 

restrictions on the maximum 
allowed number of puppies per 

male to avoid matador breeding 
and to encourage the use of as 
many males as possible in the 
breeding. Confer Figure 3.
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Figure 3: The maximum allowed puppies per male has been set to avoid matador 
breeding and to encourage as many males as possible to breed.

The litter size
The average litter size is 

a little lower than ideal, and a 
little lower than comparable 
breeds (i.e. the Icelandic sheep 
dog, the Norwegian buhund, 
Kleinspits and Norrbottenspets. 
This is mainly due to a relatively 
high number of one-puppy 
litters. This means a lot of extra 
work for the breeder and higher 
risk of birth problems for the 
dam. Confer Figur 4-5.

The one puppy litters 
are not ideal. There is an 

increased risk of birth problems. 
Caesarian is extremely rare in 
the Lundehund, but the puppy 
might be bigger than normal, 
which might lead to a prolonged 
birth which induces stress on the 
dam and the puppy. The puppy 
will miss littermates during its 
first weeks. This might lead to 
low milk production in the dam 
after birth, and the puppy will 
need extra socialization towards 
other puppies during its puppy 
period.



Lundehund-nytt 2/2013 55 

Figure 4: The average litter size of the Lundehund. Notice the high frequency of 
one puppy litters. Vertical=number of litters. Horizontal=number of puppies

Inbreeding depression
Genetic research 

indicates that the Lundehund 
has an extremely high rate of 
inbreeding (Melis et al 2012). We 
also know this from the pedigree 
analyses, as the breed has been 
close to extinction twice and 
survived through a genetic 
bottleneck both times. This led 
to a loss of genetic diversity, 
which is exemplified by the loss 
of the original color variation. 
The breed was earlier found 
in several colors; tricolor and 
white, white and tricolor, red 

and white. In contrast, today; we 
only find red and white dogs.

The breed shows signs 
of inbreeding depression. 
The above mentioned low 
average litter size might be 
caused by low female fertility 
or by resorption of fetuses 
carrying lethal genes. During 
the sampling for the gene bank 
project, we found significantly 
reduced semen quality as 
compared to other Norwegian 
breeds. Some breeders reports 
problems with deciding whether 
the dam is in heat – i. e she 
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Figure 5: the average litter size in comparable breeds. Upper left= Icelandic 
sheep dog, upper right = Norwegian Buhund, lower left = Kleinspits, lower 
right=Norrbottenspets. Note that all these breeds give a somewhat larger mean 
litter size, but more important, the rarely – or never give birth to one puppy litters.

shows diminishing signs of 
being in heat. Some males are 
extremely “clumsy” towards 
mating, and might not mate 
or will need several years of 
practice before they are able to 
mate.

Effective population size
The total population of 

Lundehunds in the world is 
approximately 1400. In Norway, 
there are about 580 Lundehunds. 
Although the breeders try to 
breed as many dogs of both 
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sexes as possible, the breeding 
population is rather small. For 
the period of  1999-2004 the 
effective population size (= the 
breeding population) is 89. For 
the period of 2005-2009 it is 82.

Health statistics
The Norwegian 

Lundehund is a small primitive, 
Nordic spits with few health 
problems. Compared to other 
breeds this small dog is easy 
to keep, it thrives in all kinds 
of climate, and it needs no 
special care like grooming or ear 
washing. It mates naturally, and 

gives birth easily, the dams carry 
their pregnancy well and are 
good mothers. The average age 
of death for the Lundehund is 
9 years and 3 months, and 50% 
present of the dogs become 10 
years and 5 months old or more. 
This is a good result compared 
with many other breeds.

The Norwegian statistic 
shows, though, that the breed 
suffers from one problem. It has 
a high frequency of Intestinal 
Lymphangiectasia (IL). An 
investigation of mortality of a 
total number of 124 Lundehunds 
reported dead in Norway in the 

Figure 6: Causes of death in Lundehund. Accidents/trauma is a rare cause of death 
in the Lundehund, compared with many other breeds. Note the high frequency of 
death from IL.
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period of 2010-2013, showed 
that approximately 30% of the 
Lundehunds die of IL (figure 
2).  This is not acceptable, and 

there is an urgent need to start 
a process, which will lead to 
a significantly better statistics 
concerning this issue.

Figure 7: Mortality data from the Norwegian Lundehund Club for the total 
number of dogs (124) reported dead in Norway in 2010-2012. Horizontal axis = 
age at time of death. Vertical axis = number of dogs. The striped bars show the 
deaths caused by IL (figure from Claudia Melis). 

Behavior and mentality
The Lundehund has a nice, 
friendly temper and loves to 
be a family member. It still 
has its original instincts, and 
hunts small animals/birds and 
retrieves them alive and often 

unharmed – quite often to the 
owner’s big surprise! Some dogs 
may be a bit anxious, and some 
may be a little slow to house 
train, but these are not breed 
specific problems.
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Discussion of the breeds 
challenges – and solutions the 
these

After the presentation of 
the statistic, the attendants of the 
workshop worked two by two, 
in groups of five and in plenary. 
The breed’s challenges were 
discussed, and we produced a 
list of actions to address these 
challenges. The new strategy 
will include results of this work.

Included in the list of actions to 
the breeds challenges are:
• A campaign to increase the 

number of puppies produced – 
both from existing breeders 
and by encouraging new 
ones to start breeding 
Lundehund

• Focus on information – 
towards breeders, puppy 
buyers and veterinarians 
concerning the special 
health issues of the breed. 
This includes a plan to 
arrange a veterinary 
seminar. The most important 
issues will be information 
concerning nutrition, how 
to prevent IL, and how to 
treat Lundehunds with 
IL (medication, care and 
nutrition)

• A systematic and close 
cooperation between the Nordic 
breed clubs/organizations, 
based on the work we 
started at the international 
meeting at Værøy in 2012, 
and based on the work at the 
workshop at Starum in 2013. 

• A plan to increase the genetic 
diversity of the Lundehund. 
This is necessary to 
counteract the symptoms 
of inbreeding, and to 
breed a dog, which is more 
resistant against IL. The 
breeding program of the 
Lundehund will continue as 
it is today, but in addition, 
we will start a confined, 
parallel breeding project. 
We intend to outcross the 
Lundehund with another 
breed in a carefully planned 
experiment. This research 
project will be planned 
and performed by NLC in 
cooperation with experienced 
scientist from NordGen 
and other institutions. The 
work will be in accordance 
with the recommendations 
of the Norwegian Genetic 
Resources center, the Nordic 
Genetic resources center, and 
the Norwegian Kennel Club. 
Confer figure 8.
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Figure 8: A scheme of the outcrossing project of the Norwegian Lundehund

The outcrossing experiment
The outcrossing experiment will be a parallel breeding 
project. At first, specialist from NordGen will cooperate with 
NLC to select a suitable breed, based on health, function and 
behavior of the chosen breed. We also need to find a breed 
which has a relatively sound population from which we 
may choose dogs to mate with the Lundehund. The chosen 
Lundehunds for mating will also be checked very carefully 
to avoid doubling of unwanted genes. The puppies from the 
mixed breed litters will be carefully followed and checked, 
also for IL.



Lundehund-nytt 2/2013 61 

Conclusion of the meeting
The workshop attendants 

discussed the issues openly 
and agreed on the new 
breeding strategy. The 
outcrossing experiment is a 
new strategy for the breed and 
it was important to establish a 
common understanding of the 
importance of this plan. It is 
important to emphasize that the 
outcrossing will be a parallel 
breeding program for several 
years before any crossbred dogs 
may be included in the breed. 
Only after careful evaluation 
will the crossbred dogs be 
allowed to mate back into the 
official breed, and only in a 
limited number, after several 

generations of crossbreeding 
back to the Lundehund – but 
outside the breed. By this we 
can evaluate the results from 
the crossbreeding and be certain 
that these dogs are acceptable 
according to the standard and 
the history of the Lundehund. 
It should be a Lundehund in 
exterior and mentality/behavior 
– and it should also be strong 
against IL and show a strong 
vitality.

It is also of the outmost 
importance that the number 
of purebred Lundehunds 
increases. In order to succeed 
with an outcrossing program, 
it is absolutely crucial that we 
have a large population of 
Lundehunds.

The Norwegian Lundehund club wish to conserve 
the Norwegian Lundehund as a healthy and 
functional dog.

How can we all cooperate to achieve this? 
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NordGen coordinates a project with 
researchers from Denmark, Finland, 
Iceland and Norway, where DNA collec-
ted from Nordic dog breeds is analyzed 
on a so-called SNP chip. Results from 
SNP chips can be used to identify and 
quantify genetic variation between 
individuals and breeds. These results 
can be used to plan breeding of the 
Nordic dog breeds so that both the loss 
of genetic variation and the increase in 
inbreeding are reduced.

The results will be used to 
answer questions such as 1) in which 
breeds should focus be on increasing 
the effective population size, 2) in 
which breeds should crossbreeding 
with individuals from other breeds 
be considered, and 3) which breeds 
should be used for crossing.

The Norwegian Lundehund Club 
is in the process of designing a new 
breeding strategy for the breed, as part 
of the joint Nordic reserarch cooperati-
on. The strategy will be to cross indivi-
duals from other closely related Nordic 
dog breeds into the Lundehund. This 
will increase the genetic variation and 
reduce inbreeding, which is expected 
to reduce the problem of IL. The results 
from the SNP analysis are an important 
tool to assess which breeds will be 
relevant to use for crossing.

NordGen koordinerer i øjeblikket 
et projekt med forskere fra Dan-
mark, Finland, Island og Norge. 
Her indsamles DNA fra 14 Nordis-
ke hunderacer som analyseres på 
såkaldte SNP chips. Med en SNP 
chip detekteres og kvantificeres 
den variation der findes mellem 
individer indenfor og mellem racer. 
Informationen kan bruges til frem-
adrettet at planlægge avlsarbejdet i 
de nordiske hunderacer således at 
tab af genetisk variation og indavl 
minimeres. 

Resultaterne vil kunne benyt-
tes til at evaluere det førte avlsar-
bejde og svare på spørgsmål som 
1) hvilke racer bør fokusere på at 
øge den effektive populationsstør-
relse, 2) hvilke racer bør overveje at 
indkrydse individer fra andre racer, 
3) hvilke racer bør benyttes ifbm. 
indkrydsning.

Norsk Lundehundklub 
er i gang med at udforme en ny 
avlsstrategi for racen, som en del 
af det fælles nordiske samarbejde 
beskrevet i denne artikel. I strate-
gien vil indgå indkrydsning med 
individer fra en eller flere nordiske 
racer. Dette vil øge den genetiske 
variation og reducere indavlen, 
hvilket forventes at reducere prob-
lemet med IL. Resultaterne fra SNP 
analyser er et vigtigt værktøj for at 
vurdere hvilke racer der vil være 
interessante ift indkrydsning.

Kilde / Source:
http://nordgen.org/index.php/skand/
content/view/full/2379/
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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-

Planer for arbeid med 
RAS i 2013, NLK
Tekst: 
Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord



Lundehund-nytt 2/201364 

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 

Text: 
Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord
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wish to participate, and NLK 
wish to point out that it is NOT 
necessary to participate. Those 
who do not wish to participate, 
will continue to breed pure bred 
Lundehunds, as this is very 
important for the future of the 
breed. No decision has been 
taken about who will participate 
in the experiment, and it has not 
been decided whether breeders 
from other countries may 
participate in the early stages of 
the experiment or not.

It is important for NLK 
to cooperate with the breeders 
and breed clubs/organizations 
in other countries. At Starum, 
representatives from the other 
Nordic clubs and organizations 
were represented and agreed 
on the strategy. The cooperation 
between the Nordic countries 
has been god for many years, 
and the agreement at Starum 
promises an even better Nordic 
cooperation in the future. 

NLK also invite to a closer 
cooperation with the breed clubs 
and organizations outside the 
Nordic countries. 

A list of breeders who wish to 
cooperate in the crossbreeding

Breeders who are 
interested to participate in the 
crossbreeding experiment may 
contact the Norwegian breeding 
council. We will make a list over 
these breeders. A cooperation 
will mean that the breeder will 
agree to take a crossbred dog in 
care, or crossbreed, while loyal 
to the recommendations from 
the Breeding Council and the 
RAS Group. Anyone from any 
country may put himself/herself 
on the list, but not everyone on 
the list will be guaranteed to 
participate in the experiment. 
The aim of the list is to learn 
how many that will be willing to 
work on the project in practical 
terms.

Ordinær påmeldingsfrist: 1. juni
Forlenget frist: 11. juni 

Husk påmelding til Lundespesialen 6. juli i Melhus!

Påmelding på www.nkk.no
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Er IL genene
funnet?
Tekst:
For avlsrådet - 
Ingvild Svorkmo Espelien og Hanna Gautun

I annonsen understreker 
forskerne at det er nødvendig 
med mer forskning for å 
identifisere enda bedre genetiske 
markører for IL. Likevel 
oppfordrer de hundeeiere til å 
sende inn blodprøver fra sine 
hunder, og betale 250 EURO for 
å få sine hunder undersøkt med 
tanke på IL gener. 

For godt til å være sant?
Det er et ordtak som sier 

– om noe høres ut til å være for 
godt til å være sant – så er det 
nok det…..

En forskergruppe ledet av professor Distl ved Universitetet for 
Veterinærmedisin i Hannover, Tyskland, har lagt ut en annonse på 
internett der han forteller at gruppen har funnet to gener som kan 
være assosiert med IL i den delen av DNA molekylet som koder for 
tarmene. Undersøkelsen er basert på blodprøver fra 12 lundehunder, 
syv av disse hadde IL og fem hadde ikke fått IL i en alder av åtte år. Den 
genetiske profilen for disse hundene ble sammenlignet med profilen fra 
omkring tusen hunder av andre raser.

Det ville selvfølgelig være 
svært gode nyheter dersom 
noen har funnet genene som 
koder for IL. Da ville vi kanskje 
kunne avle bort sykdommen 
– forutsatt, selvsagt, at disse 
genene varierer hos hundene. 
Hvis alle lundehundene har IL 
genene, er det ingen variasjon 
og ikke mulig å avle ved å velge 
bort hunder med sykdomsgener. 
Vi vet allerede at den genetiske 
variasjonen hos lundehunden 
er svært lav – kan vi i det hele 
tatt forvente at vi har nok 
genetisk variasjon til å velge ut 
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avlshunder?

IL nedarves sannsynligvis 
etter et såkalt “multifaktorielt - 
polygenetisk”  mønster

Lundehunder får ofte IL 
etter at de har vært utsatt for 
fysisk eller psykisk stress. Vi har 
i avlsrådet undersøkt om enkelte 
familier av lundehunden har 
mer forekomst av IL enn andre, 
eller om det finnes familier som 
er mer motstandsdyktige mot IL. 
Det har ikke vært mulig å finne 
slike forskjeller.

Derimot er det kjent at 
noen lundehunder 
får IL tidlig 
i livet, noen 
seint, noen ser 
ut til å tåle mye 
stressbelastninger 
uten å få IL, 
mens andre tåler 
lite stress før 
sykdommen bryter ut. Blant de 
som blir syke, blir noen akutt 
svært syke, mens noen får et mer 
kronisk forløp av sykdommen. 
Noen blir helt friske etter 
behandling, noen dør, og noen 
må gå på diett resten av livet. 
Tidlig behandling hos erfaren 
veterinær er uansett helt sentralt 
for hundens videre liv.

Alt dette tyder på at IL er 

en sykdom som ikke nedarves 
enkelt, men gjennom det vi 
kaller for “multifaktoriell – 
polygenetisk” arv.

 
Arvegangen for IL er ikke 
enkel, Mendelsk genetikk….

Genene og arvelovene 
ble først oppdaget av munken 
Gregor Mendel (1822-1884) 
som oppdaget at nedarving 
av bestemte egenskaper hos 
erteplanter (!) følger helt 
bestemte mønster, som i dag 
kaller Mendels lover om 
nedarving. Egenskaper som 

farger på 
erteblomstene 
nedarves på 
en måte som 
kan beregnes 
på forhånd. 
Den samme, 
forutsigbare 
genetikken 

gjelder for flere egenskaper hos 
hund. Dette gjelder for eksempel 
pelsfargen. Slike egenskaper 
nedarves ikke alltid bare ved 
variasjon i ett gen, det kan være 
flere, men nedarvingen er likevel 
ganske enkel og forutsigbar, 
og mer eller mindre velkjent. 
Derfor er det mulig å velge ut 
hunder og planlegge avlen med 
tanke på slike egenskaper.

.... alt dette tyder 
på at Il er en sykdom som 
ikke nedarves enkelt, men 

gjennom det vi kaller 
for “multifaktoriell – 

polygenetisk” arv.
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Når det gjelder IL, så 
er ikke nedarvingen så enkel. 
Det komplekse sykdomsbildet 
betyr at det sannsynligvis 
er flere enn ett eller to 
sykdomsgen involvert. IL er 
en sykdom som er forbundet 
med immunsystemet. IL er 
en forkortelse for intestinal 
lymfangiektasi, en sykdom i 
lymfesystemet som omslutter 
tarmene. Lymfesystemet er en 
viktig del av immunforsvaret 
hos alle pattedyr. Mange 
sykdommer i immunsystemet er 
kompliserte med tanke på gener 
og nedarving. Slik er det for 
eksempel med mange allergier.

IL genene er IKKE redskap for 
selektiv arv i dag!

Professor Distl og hans 
forskergruppe KAN ha funnet 
to IL gen. Riktignok er antallet 
undersøkte hunder svært lite, og 
det har ikke vært gjennomført 
noen oppfølgingsundersøkelse 
for å se om noen av de åtte 
år gamle hundene som ikke 
hadde IL ved tidspunkt for 
prøvetaking har fått IL siden. 
Selv om de ikke får IL i løpet 
av livet, så er fem hunder altfor 
få til å konkludere i forhold til 
resultatet. Vår bekymring går 
likevel først og fremst på at 

dersom lundehundeierne og 
oppdretterne velger å betale for 
denne undersøkelsen, så vil de 
kanskje også benytte resultatene 
som en rettesnor i avl. 

Dette må vi unngå, 
resultatene av undersøkelsen 
må IKKE benyttes som 
rettesnor for avl! 

La oss gjennomføre et 
teoretisk eksperiment: Se for 
deg at det ikke er bare de to 
genene Distl har funnet som 
disponerer for IL, men fem. Hvis 
jeg da sender prøver til han fra 
to hunder jeg vil avle på, og 
resultatet viser at den ene har 
begge disse IL genene og den 
andre har ett gen. Da bestemmer 
jeg meg for å unngå å pare de 
to ettersom jeg dermed vil – i 
følge klassisk genetisk teori – 
doble sykdomsgenene og øke 
risikoen for at valpene får IL. Så 
jeg leter meg fram til en annen 
lundehund som jeg låner for 
avl. Jeg tar prøver av den også, 
og heldigvis har den ingen av 
sykdomsgene, så jeg bruker den 
i avl. 

Hva har jeg nå oppnådd? 
Jeg måtte utelukke fra avl en 
hund som kanskje har mange 
gode egenskaper som vi gjerne 
vil ta vare på hos rasen. Det er 
imidlertid ikke det verste:
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Hva med de andre, foreløpig 
ukjent IL genene? Husk at i 
eksempelet så vi for oss at det er 
ytterligere tre IL gener til som vi 
ikke kunne få undersøkt fordi de 
ikke var kartlagt enda. Det kan 
tenkes at de tre hundene har disse 
genene også. Kanskje var den som 
jeg utelukket fra avl den eneste 
som IKKE hadde de tre genene. Og 
enda verre; kanskje de to jeg paret 
med hverandre, hadde alle de tre 
genene, begge to? Og kanskje gir ett 
av disse genene tidligere utbrudd 
av sykdommen, og et annet av dem 
et mer alvorlig forløp med økt fare 
for at hunden dør? Vi kan faktisk 
ende opp med å konsentrere opp de 
alvorligste sykdomsgenene samtidig 
som vi senker den genetiske 
variasjonen siden flere huner 
utelukkes fra avl.

En annen fare er at antall 
mulige kombinasjoner av 
avlshunder blir kraftig redusert, 
særlig siden den lave genetiske 
variasjonen i rasen gjør at 
sjansen for å finne hunder med 
få IL gener enn resten av rasen 
er svært liten. 

For å oppsummere til slutt:
- Enhver må selvsagt 

bruke sine penger som en vil 
– også når det gjelder å betale 
professor Distls forskning, 

men Avlsrådet i Norsk 
Lundehundklubb fraråder 
testen slik den foreligger i dag 
som grunnlag for seleksjon i 
avl. 

- Hvis de to genene 
som Distl har funnet faktisk 
disponerer for IL, må vi uansett 
regne med at det er mange flere 
gener som må kartlegges før vi 
forstår det genetiske bildet for 
denne IL.

- Hvis vi velger ut hunder 
for avl ut ifra resultatene 
av professor Distls gentest 
i dag, risikerer vi faktisk 
å ØKE forekomsten og 
alvorlighetsgraden av IL i rasen 
siden det kan finnes andre og 
viktigere gener som ikke er 
funnet enda. 

- Norsk Lundehundklubb 
vil gjerne samarbeide med 
professor Distl – eller enhver 
annen seriøs forskergruppe 
– når det gjelder å finne ut 
av IL. Dersom klubben og 
forskergruppa kommer fram 
til en felles forståelse av 
målsettingene for arbeidet, 
kan klubben gjerne bidra 
til å fremskaffe prøver for 
forskningen.

Det er viktig å huske at: 
Norsk Lundehundklubb 
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ønsker å samarbeide med 
forskere som planlegger å 
studere vår rase, og vil gjerne 
hjelpe til med å fremskaffe 
prøver så lenge det ikke er 
til skade eller plage for våre 
hunder å ta disse prøvene. Våre 
betingelser for samarbeid er 
imidlertid klare: Vi ønsker å 
få informasjon under arbeidet, 
hvordan det utvikler seg, 
og hva slags resultat som 
fremkommer. Her tenker vi 
IKKE på at klubben skal ha rett 
på vitenskapelig publisering, 
men rett og slett at vi skal ha 
en mulighet til å se at prøvene 
kommer til nytte og brukes slik 
hensikten var da de ble tatt, og 
at resultatene kommer, enten 
det er gode eller dårlige nyheter. 
Dette vil gjelde for alle forskere 

som ønsker å studere rasen.

Det er også verdt å merke 
seg at våre anbefalinger er på 
linje med NKKs anbefalinger, 
som advarer på det sterkeste 
mot å ta i bruk resultater fra 
ikke-akkrediterte gentester ved 
valg av hunder for avl. Det 
er kjent at flere forskerteam/
laboratorier omkring i verden 
bruker samme metode som Distl 
– de baserer delvis forskningen 
sin på betalinger direkte fra 
hundeiere – nettopp ved slike 
annonser som Distl har lagt ut 
på nettet.

Referanser:
http://no.wikipedia.org/wiki/
Gregor_Johann_Mendel

Har du fått en
champion i det siste?  

Da vi vil vi gjerne ha et bilde av hunden og dens 
championatopplysninger på trykk i Lundehund-nytt! 

Send tekst og bilde til <redaksjon@lundhund.no> eller ta 
kontakt med redaksjonskomitéen for Lunedhund-nytt 

v/Elin Mariboe Hovde, Snarumsveien, 3370 Vikersund, 
så hjelper vi deg.



Lundehund-nytt 2/2013 71 

Have the IL genes
been found?
Text:
For the Breeding Council of the Norwegian Lundehund Club - 
Ingvild Svorkmo Espelien og Hanna Gautun

The advertisement states 
that more research is necessary 
in order to identify even better 
genetic markers for IL. However, 
for the price of 250 EURO dog 
owners are asked to send in 
blood samples and have their 
dog checked for the IL genes.

Too good to be true?
It is a word that says – if 

something seems too good to be 
true – it probably is…..

It would be very good 

News has spread lately that the genes coding for IL have been found. A 
research group lead by Professor Distl at the University of Veterinary 
Medicine in Hannover, Germany has posted an advertisement on the 
internet where they state that they have found two genes that can be 
associated with IL in the part of the DNA that codes for the intestines. 
The study is based on blood samples of 12 Lundehunds, of which seven 
dogs had IL and five dogs that had not contracted IL by the age of 
eight years.  The genetic profiles of these dogs were compared with the 
profiles of around one thousand dogs of other breeds

news indeed if we found the 
genes coding for IL. By this we 
might, by selective breeding, 
eliminate, or at least, almost 
eliminate the disease – provided, 
of course, that there is adequate 
variation in these genes between 
the dogs. However, we know 
that for lundehunds the genetic 
variations is very low! How 
does this influence the case?

Is IL inherited as a 
“polygenetic-multifactorial” 
disease ?
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IL seems to be onset by 
physical or mental stress. We 
have checked whether some 
families of Lundehunds do not 
develop the disease and live a 
normal life or whether it 
occurs more frequently 
in some families. We 
could not find any 
variations between the 
different families of 
dogs.   The outbreak 
and expression of the 
disease varies, however, 
a lot. It may start any time in the 
dog’s life, even though there are 
very few reports of sick puppies. 
It may be chronic or acute, 
and some dogs unfortunately 
die very fast, while others are 
subclinical with IL for several 
years. Some dogs become free 
of symptoms and normal lives 
after recovery, while others 
must be kept on diet the rest 
of their days.  Early treatment 
by an experienced veterinary 
is crucial for the prognosis and 
recovery. All this indicate that 
IL is a disease which follows the 
pattern known in genetics as 
“polygenetic multifactorial”. 

This is not simple Mendelian 
genetics….

When the genes and the 

inheritance was first discovered, 
an monk named Gregor Mendel 
(1822-1884) demonstrated 
that the inheritance of certain 
traits in pea plants (!) follows 

particular 
patterns, now 
referred to as the 
laws of Mendelian 
inheritance. Traits 
like the color of 
the pea’s flowers 
were inherited in a 
predictable way.

The same predictable rules 
of genetics apply for several 
traits in dogs. Examples are eye 
color and the color of the fur. 
They might not be inherited by 
ONE gene, but the inheritance is 
simple and predictable, and the 
pattern of inheritance is known 
or partly known. That is why it 
is possible to breed selectively 
on such traits.

When it comes to IL, this 
is not the case. The complex 
picture of the disease means that 
there are more than one or two 
genes involved. IL is a disease 
connected to the immune 
system. IL is short for Intestinal 
Lymphangiectasia = disease 
in the lymph system of the 
intestines – the lymph system 
is an important part of the 

”all this 
indicate that IL 

is a disease which 
follows the pattern 
known in genetics 

as “polygenetic 
multifactorial.
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immune system in all mammals. 
Many diseases of the immune 
system are rather complicated 
when it comes to genetics and 
inheritance. This is also the case, 
as many are aware of, when it 
comes to allergies.

In the case of IL there are 
almost certainly more than two 
genes involved. 

The IL genes are NOT tools for 
selective breeding today!

Professor Distl and his 
group MAY have found two 
IL genes, although the number 
of investigated dogs are too 
small, and there has not been 
a follow-up study to tell if the 
healthy group of dogs gets IL 
later on. Even if they do not 
contract IL during their life, five 
dogs are far too few to conclude 
whether it is due to luck or lack 
of significant genes. Our worry 
is that if Lundehund owners 
and breeders choose to pay for 
an analysis, they may regard the 
result as a breeding guideline. 
Today, it should NOT be seen 
as a breeding guideline!

Let us do a theoretical 
experiment: Let’s imagine that 
there are not only the two genes 
that dispose for IL, like Distl 

may have found, but five. If I 
send samples to him from two 
dogs I would like to breed, and 
the results show: one of them 
has both genes, and the other 
has one. I choose not to mate 
these two, because, according to 
classical genetic theory, I would 
by this, double one of the genes 
and increase the risk of getting 
puppies, with a high risk of 
developing IL. Instead I find 
another dog to mate with one of 
mine,  test him, and find that he 
has neither of the two genes. 

What did I achieve by 
this? I had to rule out a dog from 
breeding that might have other 
virtues that are valuable for the 
breed, but that is not the worst 
thing:

What about the other, today 
unknown, IL genes? Remember, 
in this example, we figured that 
it might be three more, that we 
could not check as we don’t know 
them yet? MY three dogs could 
have some of these genes as well. 
Possibly, the one I did NOT breed, 
might be the only one who did not 
have the OTHER IL genes than the 
two we know of? And even worse, 
the mated pair might have ALL 
these three genes, both of them. And 
one of these genes might be a gene 
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that starts an early onset of IL, one 
might be a gene that increase the 
severity and the risk of death…. We 
may end up concentrating the most 
severe IL genes while reducing the 
genetic variation since many dogs 
will be discarded from breeding.

Another risk is also 
that the number of possible 
combinations of dogs will be 
severly reduced since the low 
genetic variation will make the 
chance of finding dogs with 
fewer IL genes than the rest very 
small.

To sum this up:
- Everyone is of course 

free to spend money as they like 
– and also to pay for professor 
Distl’s research, but the 
Norwegian breeding council 
does not recommend the test as 
a selection tool for breeding. 

- If the two genes Distl 
has found, actually dispose 
for IL, there are probably still 
several more genes which must 
be mapped to understand the 
whole picture.

- If we select our dogs 
for breeding from the results of 
professor Distl’s gene test today, 
we might actually INCREASE 
the frequency and severity of 
IL as there might be other, more 

important genes which have not 
been found yet.

- The Norwegian 
Lundehund Club would like 
to collaborate with Professor 
Distl (and any other serious 
research group) in the search to 
understand IL and its genetics. 
We will, however, welcome a 
dialog in this matter. Provided 
that we achieve a mutual 
understanding of the aim of the 
project NLC might also assist in 
providing samples for testing.

Please remember: 
The Norwegian 

Lundehund Club wishes to 
cooperate with scientists that 
plan to study our breed, and 
we would be happy to provide 
samples as long as they are 
non-invasive. But our terms are 
straightforward: we need to be 
informed during the research, 
concerning the progress and 
the results. We do NOT need 
scientific reports at first hand, 
as this may jeopardize the 
publication process for the 
scientists, but we need informal 
information concerning the 
plans and the progress, in such 
a way that we can see that 
our samples are used for the 
intended purpose, and that 
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the results are coming – good 
news or bad news. This applies 
for any scientist that wishes to 
study the Lundehund.

Also, please note that 
our recommendations are in 
accordance with the advices 
from the Norwegian Kennel 
Club, who warns strongly 
against the use of non-accredited 
gene tests for selecting dogs 
for breeding. The method of 

professor Distl is known from 
other scientific laboratories, 
some research teams partly 
base their research on payments 
directly from the dogs owners 
– by exactly this kinds of 
advertisements.

References:
http://no.wikipedia.org/wiki/
Gregor_Johann_Mendel

SPESIALTILBUD

Dette et tilbud til deg som er 
medlem i NLK, og ikke bor i Norge.  

Mange i utlandet vil støtte Norsk 
Lundehund Klubb og vil motta 
medlemsbladet Lundehund-nytt, 
men ikke 10 nr av Hundesport. 
Mange forstår ikke så mye norsk 
engang. 

Send en e-post til 
<medlemsliste@lundehund.no>
og gi beskjed om du vil dette. Da 
kan registerføreren melde deg 
inn som utenlandsk medlem uten 
Hundesport. Dette koster 300,- nok. 
Du slipper da kontingenten til NKK, 
og er bare medlem av NLK. Men 
med denne typen medlemskap får 
du ikke tilgang til NKK`s Dogweb. 
Fakturaen blir sendt ut fra NKK.  

SPECIAL OFFER 

to Members in NLK not living in 
Norway.

If you dont want the NKK 
member magasin Hundesport in 
your mailbox ten times a year, only 
the NLK Lundehund-nytt four times 
a year, this offer is for you.

Send an e-mail to 
<medlemsliste@lundehund.no>

Our registrar will then enter 
you as a foreign member. You 
will only pay as members of the 
Lundehundklubb, and the fee will 
be 300,-Nkr pr year. The bill will still 
be sent to you from the NKK Office, 
but you will not have Access to the 
NKK Dogweb.
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BARF (Biologically Appropriate 
Raw Food eller Bones and Raw 
Food) kalles denne trenden i 
USA. Der har man gått tilbake 
i hundens utviklingshistorie, 
og sett på hva hunder spiste 
før mennesket tok dem inn i 
huset, og begynte å gi dem av 
sin egen mat. Og i all korthet er 
det foring med rått kjøtt, bein, 
innvoller, slintrer og sener. Til 
og med pels. I tillegg gir BARF-
entusiastene sine hunder rå 
grønnsaker og rå frukt.

Metabolismen
Vi mennesker fordøyer 

kokt eller stekt mat lettere 
enn rå. Det er fordi koking 
og steking sprenger celler og 
gjør næringsstoffene lettere 
tilgjengelige. Men også vi spiser 
rå mat uten at vi egentlig tenker 

så mye over at vi gjør det. Sushi 
er jo den siste nye trenden, men 
vi har alltid spist spekesild, 
sursild, gravlaks, røkt laks, 
spekekjøtt og gravet kjøtt. Vi har 
tørket og saltet mat, både fisk 
og kjøtt. Og vi har spist salat av 
friske grønnsaker. Kroppen vår 
er fullt ut i stand til å fordøye 
og gjøre seg nytte av disse 
næringsmidlene også. 

I utgangspunktet var 
hundene våre rovdyr. De var 
ulver, som stort sett levde på det 
de klarte å drepe selv. I tillegg 
spiste de nok også noen planter, 
nøtter, bær og andre ting som 
de fant ute i naturen. Årtusener 
med tilpassing til menneskenes 
kosthold har gjort hundene 
til en omnivor i stedet for en 
carnivor.  En alteter i stedet for 
en kjøtteter.

Å fore rått
Av Solveig B. Steinnes

Lundehunden har en følsom mage. Og en tendens til å gå over i 
IL når magen blir dårlig. Vi lundehundeiere gjør mye for å unngå 
at hundene våre skal bli syke. Vi kjøper det beste foret vi kan 
finne til hundene våre, og følger nøye med på hva som kommer 
ut av dem etterpå. Noen prøver ut flere forskjellige tørrfor, uten 
egentlig å bli helt fornøyd. Og noen ender til slutt opp med å fore 
rått. Men hva er egentlig råforing?
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Urhunder
Men er det likeens 

med alle hunder? Kanskje 
urhundene ikke har tilpasset 
seg like godt til menneskemat 
som andre hunder? Kanskje er 
det derfor det kan se ut som 
om lundehunder trives bedre, 
og blir mindre syke når de får 
råforing?

Det er det i alle fall en 
del som hevder, og jeg er ikke 
uenig. Selv om jeg bare har hatt 
lundehund i knapt ett år, har jeg 
merket meg at min lundehund 
elsker rått for, og hittil ikke har 
reagert negativt på noe av det 
hun har fått servert rått. Jeg 
har også lagt merke til at hun 
tar til seg en god del “snacks” 
som hun finner ute. Det gjelder 
hestemøkk, halvråtne silorester, 
nylig avlivete mus, (som hun 
fanger selv og svelger hele), 
og mye annet som jeg ikke 
er i stand til å identifisere før 
det er svelget. Mine andre 
hunder, forfinede, aristokratiske 
langhårete Collies, gjør ikke 
slikt. Men de eter også rått kjøtt. 
I store mengder.

Hvordan fòre rått
I årtier er vi blitt fortalt at 

bein ikke er godt for hunden. 

Og det stemmer nok. For 
kokte eller stekte bein kan 
lage problemer for selv den 
sterkeste hundemage. Fiskebein, 
fuglebein, fårebein og fleskebein 
kan splintres hvis hunden får 
den varmebehandlede utgaven, 
og kan i uheldige tilfeller bli 
så skarpe at de stikker hull på 
magesekken til den uheldige 
hunden, og dermed forårsaker 
en ubetimelig død. Stekte 
kotelettbein eller kyllingbein 
lukter nok godt, og er ganske 
fristende for hunder, men det er 
ikke det beste du kan gi hunden 
din.

Koking og steking gjør 
beina sprø og lett knuselige. 
De rå beina reagerer ikke slik. 
De holder stand mot gnaging 
og tygging, og lar seg ikke 
så lett knuse. I stedet hjelper 
rå bein hunden med å holde 
tennene rene og hvite. De holder 
tannkjøttet like friskt og fint som 
når du pusser tennene hver dag. 

Hunden kan gnage i 
dagevis på et bein som har noen 
få kjøttslintrer. De kan knekke 
leddene, og gnage i seg deler av 
knoklene, men de greier ikke å 
knuse de store rørformede beina 
til de store dyrene. Det gjør de  
imidlertid med bein fra de små 
dyra. 
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Ufarlig
Det er igjen viktig å 

påpeke at rå bein oppfører seg 
helt annerledes enn kokte og 
stekte bein. De har en annen 
konsistens, og  selv om hunden 
skulle komme til å svelge hele 
eller deler av bein, så utgjør 
de ikke noen stor fare. Nede 
i magesekken gjør magesyra 
kort prosess med beinrestene, 
og skulle det være at hunden 
din har fått i seg noe som er for 
stort til å finne veien videre i 
fordøyelsessystemet, så blir det 
kastet opp igjen.

Og det er også helt 
naturlig.

Noen hundeeiere blir 
redde hvis hunden deres kaster 
opp. Men hunder er laget for 
å kaste opp. Det er måten ville 
hunder frakter mat til valpene 
sine på. De eter seg overfulle, og 
så kaster de opp overskuddet 
når de når fram til hula der 
valpene holder til. Det er også 
kroppens egen måte å kvitte seg 
med noe som den betrakter som 
et fremmedlegeme. Som sagt. 
Helt naturlig.

BARF
De som forer 100% BARF 

må også sørge for at hunden får 
i seg tilstrekkelig med vitaminer 

og andre mikronæringsstoffer. 
Det kan man gjøre ved å gi 
passende mengder kjøtt, fett, 
bein eller beinmel, blandet med 
grønnsaker og frukt. Man kan 
også bruke havregryn eller ris i 
dietten, men skal du blande inn 
dette, må det være godt kokt, 
for hunder fordøyer korn dårlig. 
Man unngår hvete. 

I USA har selvfølgelig 
noen forprodusenter laget egne 
fòrsorter av rått for som du kan 
få kjøpt, ferdig blandet. Og det 
er det også noen som har gjort 
her i landet. Du får kjøpt ferdig 
malt og frosset hundemat basert 
på malt vom og kjøtt. 

Men den aller beste 
hundematen lager du selv. 
Kylling eller aller helst høner, 
er billig kjøtt med godt 
næringsinnhold. De kan med 
fordel deles opp og males 
på kjøttkvern. Da får du en 
kjøttfarse som også inneholder 
bein. Dette er ypperlig hundefor. 
Det samme gjelder kje- eller 
geitekjøtt. Man kan få tak i 
nyfødte kje som geitbønder 
avliver rett etter fødselen. (Det 
er mest bukkekje, man trenger 
ikke så mange bukker.) Geitkjøtt 
betales heller ikke godt på 
slakteriet. Noen bruker også 
kaniner. Egentlig er det bare 
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fantasien som setter grenser.

Mengder
De som har god greie på 

BARF hevder at man bør klare 
seg med en formengde som 
tilsvarer ca 2% av hundens 
kroppsvekt pr dag. Men de sier 
også at mengden varierer fra 
hund til hund. Noen hunder 
trenger mer enn andre, og en 
hund i høy aktivitet trenger 
definitivt mer enn en sofagris. 
Anbefalingene går på å prøve 
seg fram. Vei hunden din. Gå ut 
fra ca 2% av kroppsvekta. Etter 
en uke kan du veie hunden på 
nytt. Hvis den nå ikke har tatt 

av eller lagt på seg, er dette en 
passelig mengde for din hund. 

Er hunden din i 
utgangspunktet for tynn, bør 
du nok gi litt mer. Men pass 
på å justere matmengden når 
hunden har nådd passe vekt. 
Det motsatte gjelder for en hund 
som er for tykk.

Fett i foret
Det hevdes at 

lundehunder ikke tåler så mye 
fett i foret. Særlig gjelder det 
hunder som har eller har hatt 
IL.  De fleste tørrfor inneholder 
15-20% fett. Noen sorter enda 
mer. Du skal ha svært fett kjøtt i 

RÅTT ER GODT: Amie elsker rått malt elgkjøtt, og eter gjerne store mengder i 
tillegg til godt tørrfor.
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utgangspunktet dersom du skal 
klare å få så stort fettinnhold i 
en BARF-diett. Både høns, geit 
eller sau, storfe og gris har fett 
på kroppen. Men de færreste 
individer har så mye som 20% 
fett på kroppen. Og hvis du vil 
unngå å få for fet blanding kan 
du velge et magert kjøtt.

 De fleste hunder tåler fett 
godt, og er faktisk særlig glad 
i fett. Skal du ha en hund til å 
legge på seg, er det mye mer 
effektivt å fore hunden med fett 
enn med sukker.  

Fett er i utgangspunktet 
den lettest tilgjengelige energien 
for en hund, mye lettere 
tilgjengelig enn sukker. 

Min foring
Jeg forer selv ikke BARF, 

men en mellomting. Jeg er i 
den heldige situasjonen at jeg 
har god tilgang på elgkjøtt. 
Årlig havner det omtrent en 
hel elg på 200 kg slaktevekt på 
kjøkkenbordet mitt, og jeg må 
skjære ned, stykke opp og fryse  
denne anselige mengden av 
kjøtt før den blir ødelagt. Det 
blir store mengder avfall. Bein, 
sener, hinner, blodige deler av 
muskulatur og innvoller. Alt 
havner i den store dunken som 
jeg merker med “Hundemat”. 

Når biffer og steiker er 
havnet i fryseboksen, starter 
maleprosessen. Bein som ikke 
kan males fordi de er for store, 
henges opp til tørk, og serveres 
som tidtrøyte gjennom hele 
året. Resten, småbein, brusk, 
sener, hinner og kjøtt går i den 
store kjøttkverna. Og blir til rått 
hundefòr. 

I tillegg til dette bruker jeg 
også et tørrfor. Det er mest av 
bekvemmelighet, fordi jeg ikke 
gidder å sette meg ned og regne 
ut vitamin og mineralinholdet 
i det jeg gir hundene mine. Det 
er mye enklere å bare gi dem 
noe tørrfor tilsatt vitaminer i 
tillegg til det rå foret. Tilgangen 
på ferske grønnsaker som 
passer til å fore hund med 
er også begrenset i et kaldt 
og vintermørkt Nord-Norge. 
Men også mine hunder får en 
del frukt, og mye rå gulrøtter 
innimellom.

Alle mine hunder er blitt 
foret på denne måten de siste 24 
årene. Og bortsett fra at en av 
dem som fikk kreft i magen i en 
alder av 13 år, så har ikke mine 
hunder vært det minste plaget 
med dårlige mager. Rent, malt 
elgkjøtt er også det aller første 
valpene mine får når de skal 
begynne med fast føde. 
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Presentasjon av oppdrettere

Kennel Leinstadhågen
Rita H. Daverdin

Hvor lenge har du drevet med lundehund?
- Jeg kjøpte min første lundehund i år 2000 hos Ingvild S. 

Espelien.  
Hvem var din første lundehund?

Mikkel Rev av Vinterskogen var min første lundehund.  Jeg 
hadde lenge drømt om å komme igang med to aktiviteter: ridning 
og få meg hund.  En vårdag i 2000 var jeg på besøk hos Ingvild 
Espelien, og ut fra fjøset kommer en liten tass som setter seg foran 
meg og ser på meg og logrer med den lille halen sin.  Jeg var solgt 
(dvs Mikkel ble kjøpt), og han fulgte meg i tykt og tynt i 12 år.  Han 
var en trofast og klok hund med mye personlighet. Og det ble til at 
jeg begynte med ridning også, og Mikkel var selvsagt med. Mikkel 
døde av alderdom i fjor, 12 år gammel.  Jeg er overbevist om at 
han var en lykkelig hund helt til det siste, og han gav meg mange 
lykkelige stunder.
Hvilke hunder har du nå?

 Etterhvert kom det til flere:  først kjøpte jeg Pia av Vinterskogen 
i 2001, søster til Mikkel (ikke veldig lurt med tanke på avl).  Hun er 
en liten tispe med veldig sterke meninger om det meste, og særlig 
klar på hva hun ikke vil (gå tur i bånd, gå i utstillingsringen, være 
med på strevsomme langturer, sosialt samvær med andre hunder).  
Hun er nå blitt gammel og grå, men hun er med på turer hvis hun 
bare tror at de blir bra.....

I 2003 kom Ålvisheims Isrid Kongsmoster til oss.  Hun ble 
kjerringa til Mikkel, og de ble et uslåelig par i mange år.  Isrid er en 
stor og mentalt robust tispe med et fantastisk godt gemytt.  Hun 
tar alt som skjer helt rolig, og er med på det meste.  Hun har fostret 
mange valper, og vært en helt eksemplarisk mor.  En fantastisk god 
hund på alle måter.
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Lilletassen (Are) ble født hos oss i 2005.  Han er en søt liten tass, 
men har sine feil og mangler.  Overraskelsen ble stor da han skulle 
gå rundt på gulvet og vi så at han var halt.  Avsted til dyrlegen som 
kunne konstatere at han manglet kneskål (patella) i ene baklabben.  
I tillegg har han bare en testikkel, men ellers er han helt fantastisk 
fin: perfekte labber og perfekt bitt, utrolig godt gemytt og mammas 
lille venn.  Han er nå 8 år, og hans halthet er ikke det som gir han 
problemer i hverdagen.  Han er med på alle turer, men er den 
flinkeste til å hvile når det er rast.  

Men jeg måtte jo sette på en tispe etter Isrid: og da Ravna 
(Lillemus til daglig) ble født i 2006 bestemt jeg meg for henne.  
Lillemus er søster til Mille Lernes som er en svært høyt premiert 
tispe.  Men Lillemus er Lillemus, og er mye mer barnslig enn Mille 
og med en lengre og slankere kroppsfasong. På tur tar hun seg ikke 
tid til å gå på stien (det er kjedelig) , det er mye artigere å løpe i full 
fart over tuene og se etter mus eller annet spennende. Hun er husets 
skurekost, og hun er dårlig likt av Pia.  Men for en fantastisk kjærlig 
hund!  Hun har hatt ett kull med valper, og jeg håper vi får til ett til 
denne høsten.  Hun er en god mor, og valpene hennes ble veldig fine 
og avbalanserte.
Hvorfor begynte du med lundehundavl?

 Det var bare en tilfeldighet.  Jeg gikk jo og tenkte på å skaffe 
meg hund, men hadde ingen klare formeninger om rase.  Men 
så en vårkveld skulle jeg til Ingvild for å lære meg å spinne, og 
da kom Mikkel inn i livet mitt.  Det er jeg så takknemlig for, for 
lundehunden er en fantastisk hunderase som kommer fra mitt kjære 
Nordland.  Når jeg først hadde lundehund var det naturlig å prøve 
seg som oppdretter.  Det var Pia som først fikk valper hos oss, og det 
var en prøvelse for hun var fryktelig engstelig for dette nye.  Men 
det ble fine valper, og dermed var vi i gang.  Isrid og Mikkel fikk 5 
kull med valper.  Ikke alt gikk helt fint hele tiden, men slik er det 
med all avl.  Jeg gleder meg til neste gang det skal bli valper her i 
huset.
Fikk du noen hjelp av andre oppdrettere i starten?

 Ja, jeg fikk fantastisk mye hjelp av Ingvild i starten.  Etterhvert 
ble jeg litt mer kjent med klubben, og traff andre med lundehund.  
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Jeg har hatt svært god hjelp av det kontaktnettet som medlemsskap i 
Lundehundklubben gir, både i glede og sorg.
Hvordan kom du fram til ditt oppdretternavn?
- Leinstadhågen er den plassen hvor foreldrene mine bygde sin 
aldersbolig.  Navnet består av to deler: leinstad og hågen.  Leinstad 
eller ”lenningsstad” er det sted der det er trygt å trekke båten på 
land.  ”Hågen” er haug på min dialekt fra Nordland.  Altså er 
Leinstadhågen en haug med godt utsyn og et trygt sted å legge 
båten. Fint, ikke sant?
Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du husker spesielt?

- Jeg har et nært og kjært forhold til Lilletassen.  Jeg følger med 
hvordan han har det med jevnlige turer til veterinær hvor det 
bøyes og strekkes for å sjekke om hans noe defekte baklabb gir han 
smerter.  Så langt har det gått helt fint.
Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund slik du ser det?

- Jeg blir så fryktelig lei meg når hundene får vondt i magen.  
Jeg ser at de har smerter, og jeg ser at de melder seg ut fra flokken.  
Alle andre plager kan de leve med, men gjentatte runder med 
mageproblemer tærer på kreftene deres og gjør meg veldig trist.
Hva synes du er bra med norsk lundehund?

- En fantastisk kjærlig, robust liten hund som er vennlig mot alle.  
Den kan gå rolig selv om den er løs, den har et lite søk og kommer 
tilbake til meg ofte.  Det er sjelden hundene mine er lengre unna enn 
at jeg kan se de når jeg er på tur.  Lundehunden har en fantastisk 
pels som er svært godt tilpasset et kystklima hvor det veksler 
mellom regn, sludd, snø, vind og sol hele tiden.  Den drar ikke med 
seg lassevis med sand inn, eller søler ut gulvet med en veldig fuktig 
pels.

Jeg synes også at det er spennende å ha en så spesiell norsk 
hunderase, og ikke minst at den kommer fra min region.  Når jeg er 
hos min mor på Hamarøy sammen med hundene opplever jeg at de 
koser seg i sine rette omgivelser: fjære, berg, lyng, sjø, og bratte fjell.
Har du hatt samarbeid med utenlandske oppdrettere?
- Nei
Har du importert eller eksportert noen lundehund?
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- Ja, jeg eksporterte en av Pias to valper til Sverige.  Han het Ask.
Stiller du hundene dine på utstilling? Hvis du gjør - hva synes du 
om resultatene de ga?

- Jeg gikk mye på utstilling med Mikkel for han elsket å være på 
utstilling.  Han ble utstillingschampion på en dag da han virkelig 
var i sitt ess og viste seg frem for dommeren og sjarmerte henne 
(Anne Indergaard).  Isrid har også vært på en god del utstillinger, og 
hun er kjempeflink og sprader rundt med halen i fin krøll på ryggen.  
Lillemus er full av energi og hopper og danser rundt i ringen, og det 
liker noen av dommerne.  Det er selvsagt artig å vinne premier, men 
det fineste med utstilling er den jobben jeg og hunden gjør sammen.  
Mikkel var på jobb når har gikk inn i ringen, det var en like stor 
opplevelse hver gang.
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Kennel Leinstadhågen, Rita Hartvigsen Daverdin,Hyllanv 2,7517 Hell.
ePost: ritadaverdin@yahoo.no

Tel 922 36 662 

Har du noen tanker om ditt framtidige oppdrett av lundehund?
- Ja, jeg fortsetter videre med mitt oppdrett av lundehund. Den 

prosessen vi er inne i nå med avlsstrategien for rasen er veldig 
spennende, og jeg ønsker å være en del av arbeidet for norsk 
lundehund i årene som kommer.  Her hos meg vil noen falle fra 
i løpet av de kommende årene, og da er det rom for å ta inn nye 
hunder.  
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Vi hadde også i år stand 
på Villmarksmessen. Årets 
messe varte fra torsdag 4 april 
til og med søndag 7 april på 
Varehusmessa på Lillestrøm.  Jeg 
og Roger Gibson var på plass 
onsdag og satte opp standen 
og gjorde alt klart til Gro Viken 
skulle starte opp torsdag 
formiddag.  Gro var på standen 
alle dagene, og fikk hjelp av 
Roger på ettermiddagene 
torsdag og fredag samt hele 

lørdag og søndag.  På lørdag var 
også Ida Skarkerud med mens 
jeg var der søndag.

Av aktiviteter vi var 
med på utenom standen var: 
Raseparaden lørdag som gikk ut 
på å vise frem en av hvert kjønn, 
representert med Maahornets 
Annar og Ålvisheims Nauma 
Livesdotter med eierene Roger 
Gibson og Ida Skarkerud. Roger 
fikk også muligheten til via 
høyttaleranlegget å fortelle om 

Tekst og bilder:Geir Morten Jansberg

Med Lundehund
på Vilmarksmessa
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rasen til de som hadde møtt 
opp for å se raseparaden. På 
søndag var det valpeshow hvor 
vi ble representert av  Åskroghs 
Værøy-Striken med eier Mari 
V. W. Johannesen. Det var først 
enkelt bedømmelse hvor han ble 
BIR. Etterpå var det matchshow 
hvor alle BIR vinnerne gikk mot 
hverandre i en slags cup. Det ble 
ingen topp plassering, men han 
representerte rasen utmerket.

De hundene som viste seg 
frem på standen denne helgen 
var: Maahornets Annar, Palunas 
Flora Saradatter, Ålvisheim 
Nauma Livesdatter, Åskroghs 
Værøy-Striken og Navahoos 
Birk Yksander.

Vi har allerede begynt å se 
fremover mot neste Lundehund 

stand som skal være under 
dogs4all på samme plassen i 
November. Forrige år hadde vi 
klubbens jubileum og Værøy 
som ett tema i alle bildene. På 
årets stand ønsker vi at bildene 
skal vise aktiviteter som viser 
Lundehundens allsidige sider. 
Dette trenger vi hjelp til. Vi 
ønsker oss masse bilder som 
vi kan vise både som papir på 
vegg og bilder som kan vises 
rullerende med prosjektor via 
pc. Vi trenger også bilder i høy 
kvalitet som kan forstørres til 
plakat. Av aktiviteter tenker 
vi på alt: agillity, lydighet, 
utstilling, sporing, turbilder etc.

Bildene kan sendes til min 
mailadresse som er: 

gmortj(a)online.no
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Kryssord 2/13:

Slik løser du kryssordet: 
Fyll inn svaret på spørsmålene nedenfor i rutene. I de grå feltene 
vil det til slutt danne seg et ord. 

1. Hva heter sporten der hunden må hoppe over hindre? 
2. Hva heter årstiden som kommer etter vår? 
3. Hvilken type fugl fanget lundehunden? 
4. Hva heter kommandoen der hunden blir stående helt stille? 
5. Hva heter hunden til Pappsen? 
6. Hva slags vær ønsker vi oss ikke på 17.mai? 
7. På 17. mai spiser barna pølser og ..?

Vil du være med i trekningen av en lundehundeffekt, send inn svaret til 
redaksjon@lundehund.no innen 1. september 2013. Voksne kan også sende 
inn på egne eller andres barn eller barnebarn.

Kryssord i LHN 1/13 ble vunnet av Lina Hoff, som får en legohund til 
å bygge selv i gave. Rett svar var “UNDULAT”. Vi gratulerer! Lina må 
imidlertid sende oss adressen sin, slik at vi kan få sendt henne premien.

Lillelunden
Tekst og bilder:  Elin Mariboe Hovde
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Holli er en heldig 
lundehund. Hun har så mange 
venner! På gården der hun bor, 
er det også en katt, 21 kaniner, 
10 høner og 1 hane.

Da Holli ble født i 2011, 
hadde katten allerede bodd på 
gården i 7 år. Den var sjefen i 
huset, og ikke helt fornøyd da 
en liten, leken valp raste inn på 
kjøkkenet. Men katten var snill, 
og den tenkte at den like godt 
kunne oppdra den lille valpen 
litt. Det første valpen måtte lære 
var å leke som en katt. Deretter 
måtte den lære at kattens 
matskål var bare for katten, 

mens valpens matskål godt 
kunne deles med katten!

Holli syntes kaninene var 
veldig spennende! De hoppet 
og spratt, noe som var utrolig 
morsomt! Dette var jo supre 
lekekamerater! Men kaninene 
var ikke helt enige i det. Den 
ene kaninen fant fort ut at 
han kunne slå forlabbene mot 
snuten på Holli, og sånn fikk 
den dressert valpen. Nå kunne 
kaninen løpe foran og valpen 
bak, for når kaninen stoppet og 
slo med forlabbene, ga valpen 
seg med leken.

Hønene var store, og Holli 
ville gjerne fange dem, men da 
sa eieren NEI! Da bestemte Holli 
seg for at hun skulle passe på 
dem i stedet, og det var hønene 
veldig glad for. Når Holli var 
med dem ute, kunne de gå på 
gårdsplassen uten å være redd 
for reven.

Holli og alle
vennene 
hennes
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Etter hvert ble Holli 
voksen, og en vår fant hun ut at 
hun ville være mor til en liten 
kaninunge. Hun fikk overtalt 
eieren sin til å legge kaninungen 
i kurven hennes, og der lå hun 
og vasket og stelte den lille 
ungen som den var hennes egen 
unge. 

Hønene var gamle, og da 
de døde, kom det kyllinger til 
gården. Åh, de var spennende! 

Holli skulle gjerne ha fanget de, 
for de pep så utrolig fristende! 
Hun fikk derfor ikke lov til 
annet enn å stå utenfor bingend 
deres å se på de. Urettferdig, 
syntes Holli. De pep jo så 
fristende! Sakte, men sikkert 
skjønte Holli at kyllingene ikke 
var mat, men venner. Dermed 
fikk Holli 11 nye venner i tillegg 
til katten og de 21 kaninene. Har 
du så mange venner?
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Jostein Bever
Tekst og foto: Petter Nilsen

Søndagsturene er ukas 
fineste synes både Doffen og 
jeg. Forsvinne inn i skogen før 
resten av ”bygda” har satt på 
morgenkaffen.

Litt surt å guffent på 
starten i dag også, men mye 
bedre en gårsdagens tur med 
regn og sludd, for i dag fikk vi et 
lite glimt av sola. Nå er vi snart 
kvitt all isen, og det er passer oss 

utmerket.
En drøy time inn i skogen 

fikk plutselig Doffen ”fot”, jeg 
regnet med at dagens rådyrjakt 
var på gang, men nå hadde 
jeg klok av skade ikke festa 
remma i bukselinningen. Vi 
stoppet, venta og jammen ble 
vi overaska! For tuslende ut av 
skogen kom en liten elg. Vi har 
ikke møtt elg siden jaktsesongen 
og var overbevist om at alle 
elger var ekspedert til de evige 
jaktmarker. ”sabla stort rådyr a 
Fatter’n?” sa Doffen, som ikke 
er så god på artsbestemmelse, så 
jeg retter på’n ”gi deg nå Doffen, 
det er en elg ser du vel?” ”elg 
har horn” slår Doffen fast, og 
det må jeg være litt enig i, ”men 
han ser ut som om han har tatt 
på seg Basker da” sier jeg, og 
vi synes begge at han ligner litt 
på Che guevara!, så vi døper’n 
raskt til Elgivara.

Vi rusler videre innøver, 
veldig fornøyde etter å ha 
konstatert at det fortsatt er elg 
i skogen ”våres”. Etter en 12-
15 kilometer bestemmer vi oss 
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for å raste på et lite høydedrag, 
og Doffen har knapt rukket å 
sette rumpa i bakken før han 
stivner til, ”rådyr Fatter’n!, og 
den er stooor altså!” han ser ned 
i skråningen med store blanke 
øyne, og jeg skjønner at dette 
er virkelige gromme saker, her 
snakker vi rådyr i kongeklassen, 
og på Doffen’s ansiktsuttrykk 
skjønner jeg at dette kommer til 
å bli ”alle rådyrjakter’s mor”. 
Dette er denne jakta han skal 
sitte foran peisen og fortelle 
om til barnebarna sine. Jeg 
tenker ”driiiit i båndtvangen” 
dette skal gutten få være med 
på! Så jeg knepper av remma, 
og speider i samme retning 
som Doffen. Siden Pappse’n 
ikke kan høre, så er jeg helt 
avhengig av å få øyekontakt, 
og etter noen sekunder så 
får jeg øye på ”BEISTET” …. 
Å det er den klart største vi 
har møtt i skogen så langt…. 
Rådeer.. nix… men en John 
Deere, 6 sylindret turbodiesel, 
intercooler, liggeseter, og lys 
i askebegeret. Dagens nedtur, 
i dobbelt forstand, ingen jakt 
på Doffen, og ”bondeslask” 
med overdimensjonert 
redskap langt inne i skogen 
”våres” på en søndag.

Må jo prøve å døyve 
skuffelsen til Doffen som ser 
peiskos med beundrende 
blikk fra små barnebarn 
forsvinne inn i luftinntaket på 
kjempetraktor’n. Kanskje vi skal 
reise til ”Spesialen” i Melhus 
prøver jeg meg med, Doffen ser 
litt forundret ut for jeg har sagt 
at vi ikke har tid. Det meldes 
om rene Justin Bieber tilstander 
hvis du kommer Doffen!.. Han 
er alle rede inne på at da er et 
artistnavn påkrevet, men det 
avviser jeg raskt, til liten nytte 
selvfølgelig, for nå heter’n 
Jostein Bever......
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Lundehundnytt fra Trøndelag

Hei alle sammen!

Endelig er det vår! Her i Trøndelag har vi hatt mye fint vær de siste ukene, 
men vi venter ennå på varmen… Siden sist har vi avholdt årsmøte i 
avdelingen.  Referat fra årsmøtet finner dere annet sted i bladet. Styret har 
hatt et møte siden da, og konstituert seg som følger:   

Hanna Gautun, leder
Rita Daverdin, nestleder
Siv Kristin Falch Hjelm, sekretær
Stefan de Graaf, kasserer
Sally Haugen, styremedlem
Varamedlemmer til styret: Siri Monkan og Mari Østgaard
Revisor: Frida Tove Meland
Vararevisor: Gunn Tove Ormseth
Valgkomite: May Elisabeth Lernæs Selbekk, Rita Norderhaug og Solvor 
Melum

Programmet denne våren blir preget av at avdelingen står som ansvarlige 
for å arrangere Spesialutstillingen på Øysand Camping den 6. juli. Mer om 
dette kan du lese bla på klubbens hjemmeside. 
Ellers legger vi opp til følgende program denne våren: 
• Ringtrening hos Frida Tove Meland på Skatval; tirsdag 7. mai, kl 19.00. 

Dette er en ypperlig mulighet til å trene på å gå pent i ring og å møte 
andre lundehundeiere. Etter litt øvelse og litt løssluppen utfoldelse 
satser vi på å få oss en hyggelig prat over litt kaffe.  Undertegnede vil 
også fortelle nytt fra seminaret som fant sted på Starum. 

• Sosialt treff med ringtrening og annet på området til Orkdal 
Hundeklubb på Fannrem; søndag 9. juni.
Avdelingen har leid området for hele søndagen. Her er det flotte 
utendørsforhold for trening og leik for hundene og et klubbhus vi kan 
krype inn i om været krever det. Mer informasjon og veibeskrivelse vil 
bli sendt ut når detaljene er klare, men SETT AV DAGEN NÅ

Da vil jeg ønske der alle en riktig god sommer. Vi sees vel på ringtrening, 
treff og ikke minst på Øysanden?

Hanna Gautun
For styret i NLK, Avd. Trøndelag.
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Æresmedlemmer

Norsk Lundehund Klubb har over årene hedret noen få av 
medlemmene med tittelen "æresmedlem". Æresmedlemmene får 
diplom fra klubben ved utnevnelsen, og varig, gratis medlemsskap. 
 

Våre æresmedlemmer er:  
•  Sofie Schønheyder 
•  Margit Lines Våtvik 
•  Christen Lang 
•  Roar Trosteinsen  
•  Anne-Lise Torsteinsen 

Fox som nettopp ble 7 
måneder er en livlig, sta og 

kosete lundehund som gir 
eieren Elisabeth Flesland 
i Bergen mye glede. (foto: 

Elisabeth Flesland)
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NLK avdelinger

Avdeling Trøndelag (etter valg 9.mars 2013 og før konstitusjon av styret)
Styreleder Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim 
  Tel: 72 55 57 85/911 09 116, 
  ePost: hanna.gautun@nt.ntnu.no 
   Stefan de Graaf, Parkv. 3, 7030 Trondheim 
  Sally Haugen, Granheim, 7517 Hell  
  Rita Daverdin, Hyllanv. 2, 7517 Hell 
  Tel: 922 36 662 
  Siv Falch Hjelme, Okstadøy 83, 7029 Trondheim  
 
Vara-  Siri Monkan, Ola Frosts veg 2A, 7031 Trondheim 
medlemmer Mari Østgård 
Revisor  Frida Tove Meland 
  Gunn Tove Ormset 
Valgkomite Rita Nordhaug 
  May Elisabeth Lernæs
  Solvor Melum 
  
Avdeling Nordland  
Styreleder Tina Karstensen Fransson, Hammarn 28, leil. 201, 8003 
Bodø 
   Tel: 916 34 847, ePost: tinakar@online.no 
Nestleder Stig Moen, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
  ePost: stikarmo@online.no 
Sekretær Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen  
  Tel: 900 51 420, ePost: ked@dahlmo.no 
Kasserer  Jan-Erik Fransson, Lyngenveien 34, 8663 Mosjøen.  
  ePost: tinakar@online.no  
Styremedlem Ellen Brattbakk, Brækken, 8664 Mosjøen 
  ePost: ebrattbakk@hotmail.com 
Vara-  Berit Marthinussen,  Vågehamn, 8412 Vestbygd 
medlemmer E-post: beritfm@online.no 
  Bjørg Skundberg, Lyngenveien 7, 8680 Trofors 
  E-post: bjorgskund@msn.no  
Valgkomite Hermund Brækken,  Brækken, 8664 Mosjøen 
   Jon Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen, 
  ePost: smia@dahlmo.no 
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NLK Kontaktpersoner
Finnmark  Elin D. W. Johannessen, Breilia 9, 9600 Hammerfest
   Tel: 917 62 954, ePost: elin_dwj@yahoo.no

Troms   Merete Evenseth, Glimmerveien 11, 
   9022 Krokelvdalen
   Tel: 916 44 269.  ePost: mereteevenseth@yahoo.no

Nord-Trøndelag  Unni Hofstad, Austafjord, 7900 Rørvik
   Tel:74 39 38 61 / 952 17 957, ePost: eiliv@hofstad.cc

Sør-Trøndelag   Solvor Melum, Bratsbergveien 453, 7039 Trondheim
   Tel: 73 83 70 28, ePost: solvor.melum@c2i.net

Møre og Romsdal  Irene Stølan, Søstrene Ratviks vei 12 D, 6015 Ålesund
   Tel: 952 22 079, ePost: enerien@yahoo.no

Sogn og Fjordane /  Kari Øvstedal, Flolid, 5967 Eivindvik
Hordaland  Tel: 416 10 975, ePost: karoevst@online.no 

Rogaland   Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes 
   Tel: 51 67 22 16 / 958 86 117, 
   ePost: livskjervik@hotmail.com

Øst- og Vest-Agder Tor Omholt, Omholt, 4824 Bjorbekk
   Tel: 481 03 817, ePost: toingo@online.no

Hedmark   Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26, 2219 
   Brandval, Tel: 476 26 707, ePost: gmortj@online.no 

Oppland   Gro W. Viken, Baksidevegen 320, 2647 Sør-Fron
   Tel: 61 29 81 15 / 905 85 277, 
   ePost: groviken@online.no

Buskerud / Vestfold /  Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre
Telemark   Tel: 32 79 15 70, ePost: ger-ha@online.no

Akershus / Oslo /  Roger Gibson, Simensbråtveien 6, 1182 Oslo
Østfold   Tel: 22 68 87 10 / 468 41 898, ePost: gibson@online.no
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Komitéer ogtillitsvalgte

Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes  
  Tel: 51 67 22 16 / 958 86 117, 
  ePost: livskjervik@hotmail.com 
Avlsrådet: Felles e-post: avlsraadet@lundehund.no   
Leder:   Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen 
  Tel: 909 81 295, ePost: chr-lan@online.no 
  Ingvild Espelien, Bratsberg , 7039 Trondheim. 
  Tel: 901 14 352, ePost: ingvild.espelien@vinterskogen.no 
  Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes. 
  Tel: 51 67 22 16, ePost: livskjervik@hotmail.com 
  Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim 
  Tel: 911 09 116, ePost: hanna.gautun@ntnu.no  
 
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse og 
  spørreskjema vedr. kull og parringer:  
  Gro W. Viken, Baksidevegen 320, 2647 Sør-Fron 
  Tel: 61 29 81 15 / 905 85 277, ePost: groviken@online.no 
Revisor :  Øyvind Hjelme 
Vararevisor:  Odd Reidar Gautun 
Valgkomite: Gro W. Viken, Baksidevegen. 320, 2647 Sør-Fron 
  Tel: 61 29 81 15 / 90 58 52 77, ePost : groviken@online.no 
  Unni Hofstad, Austafjord, 7900 Rørvik 
  Tel: 74 39 38 61 / 952 17 957, ePost : eiliv@hofstad.cc 
  Kari Øvstedal, Flolid, 5967 Eivindvik 
  Tel: 416 10 975, ePost: karoevst@online.no 
Lundebua:  Karen-Elise og Jon Dalhmo, Drevja, 8664 Mosjøen 
  Tel: 75 18 76 64 / 900 51 420   
Bestilling:  http://lundehund.no/lundebua eller 
  ePost: lundebua@lundehund.no. 
Ansvarlig for klubbens kalender 2013:  
   May Elisabeth Lærnes Selbekk 
  Gunn Tove Ormset 
  ePost: kalender@lundehund.no 
Ansvarlig for Årets hund 2012:  
  Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen,  
  ePost  aretshund@lundehund.no  



Lundehund-nytt 2/201398 

Klipparkiv, lundehund i media:   
  Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67, 1339 Vøyenenga. 
  Tel: 67 13 32 49, ePost: r-tors@online.no 
Klubbeffekter / materialforvalter:   
  Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51, 
  5464 Dimmelsvik, Tel: 53 48 17 29 / 995 74 139, 
  ePost: j-helops@online.no 
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: 
  Styret utnevner to delegater.  
Medlemskartoteket:    
  Merete Evenseth, Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen 
  Tel: 916 44 269, ePost: mereteevenseth@yahoo.no   
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no  
  Felles ePost: hjemmeside@lundehund.no  
Ansvarlig for klubbens hjemmeside:   
  Frida Helfjord, Stig Moen og Ida Skarkerud 
Norsk Lundehund Klubbs database:   
  ePost: database@lundehund.no. 
  Spørsmål, kommentarer og forslag - Marc Daverdin 
  
Antall medlemmer i NLK:  370 pr 20. mai 2013

Vår i Tromsø - Lundestugu’s Linjadatter Alfa Frøya og Mopsegårdens 
Gurine på tur i fjæra i Tromsø. (Foto: Merete Evenseth)
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ønsker alle en god sommer!
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Returadresse:
Merete Evenseth

Glimmervegen 11, N-9022 Krokelvdal

Lundehundboka tar for seg 
rasens historie og betydning 
for kystkulturen. Samtidig gir 
boka en innføring i stell av 
lundehunden, og passer godt 
for alle som er interessert i 
rasen.
For dem som ønsker å 
 anskaffe lundehund eller 
vil drive oppdrett på rasen, 
vil boka gi viktig informa-
sjon. Lundehundboka bidrar 
 forhåpentligvis til å øke 
 interessen for lundehunden 
slik at flere skaffer seg en, 
og kanskje bidrar til rasens 
 redning ved å avle lunde- 
hunder.

Lundehundboka kan bestilles via ePost hos
leder@lundehund.no eller lundebua@lundehund.no
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Innstikk

Stemmeseddel forhåndsstemme 
styrekandidater  2013

Påmelding festmiddag 2013
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Denne stemmeseddelen må ikke signeres, kun puttes i egen konvolutt – 
limes igjen og merkes FORHÅNDSSTEMME.
Legg så denne konvolutten i en ny konvolutt, hvor du også legger en egen lapp 
med ditt navn og medlemsnummer i NLK/NKK  i ihht. til ”Krav om hemmelig 
valg” § 11. Kun medlemmer i Norsk Lundehund Klubb har stemmerett.
Sendes til Norsk Lundehund Klubb v/ Rita H. Daverdin, Hyllanv. 2, 7517 Hell.

Frist: 1. juli 2013

Forhåndsstemme
Årsmøte 2013 på Klett

Norsk Lundehund klubb

Stilling Ja Nei Blank
Leder (ikke på valg) Rita H. Daverdin
Nestleder (ny, 2 år) Turid Helfjord
Styremedlem (Ikke på valg) Sigrun Rytter
Styremedlem (ny, 2 år) Elin Desirée W. 

Johannessen
Styremedlem (ikke på valg) Tove E. Strandmoe

Varamedlem (1år) Mari Østgaard
Varamedlem (1 år) Jan-Erik Fransson

Valgkomité (leder) Kari Øvstedal
Valgkomitè Unni Hofstad
Valgkomitè Gerd Haugen
Vara til valgkomiteen Jan H. Opsanger

Revisor (2 år) Øyvind Hjelme
Vararevisor (2 år) Odd Reidar Gautun
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For de som ønsker å delta på festmiddagen lørdag  6. juli, ber vi om at dette 
skjema fylles ut og sendes Stefan de Graaf, Parkveien 3, 7030 Trondheim 
innen 24. juni. Dette for at vi skal kunne se hvem og hvor mange har meldt 
seg på i vårt regnskap.  Middagen koster 225,- pr. person, barn under 10 år 
gratis.
I tillegg ber vi om at totalbeløpet for middagen betales innen 24. juni til 
konto: 0539.43.16662 (Norsk Lundehund Klubb Avd.Trøndelag). 
Betalingen sammen med innsending av dette skjemaet er en påmeldings-
bekreftelse.

Jeg vil gjerne delta på festmiddagen.

Jeg heter:

Jeg kommer med følgende antall voksne personer (over 10 
år gammel):

Jeg kommer med følgende antall barn (under 10 år):

ePostadressen min er:

Jeg har betalt for: voksne personer á kr 225,-

Totalt er det kr.:

Betalers navn:

Angi her hvis 
du har mat- 
 intoleranser:

Sendes til 
Stefan de Graaf, Parkveien 3, 7030 Trondheim

 innen 24. juni

Påmeldingsskjema: 
Festmiddag lørdag den 6. juli 2013


