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Norsk Elghund Sort – kort status 
Viser god fremgang på tilnærmet alle områder – forbehold om at ikke alle jaktprøver 
2016 er godkjent hos NKK enda. 
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RAS dokumentet: 
Avlsarbeidet har som mål å utvikle en 
bærekraftig NES populasjon av gode 
jakthunder med god helse, godt gemytt og 
med et rasetypisk utseende. For å 
videreutvikle Norsk Elghund Sort, er det 
svært viktig med størst mulig genetisk 
bredde i avl. 
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Norsk Elghund Sort 
”En sunn og frisk rase…” 

Kanskje en sannhet med modifikasjoner ? 

1. Helse 
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Grønn stær – primær glaukom 
 - Nye tilfeller i 2016 – samarbeid 

opprettet med NMBU og NKK. 

 - Opptrer i 5-7 års alder 

 - Hunder rekker å gå i avl før 
symptomene inntrer 

 - Samme anatomiske defekt som 
på NEG:åpen-vinkel trang kløft  

 - Venter på verifisering av gen test 
for NES – NMBU, testen er prøvet på 1 syk 
hund – dominant, også test av denne hundens far – 
bærer.   

 - Testing kan bli en del av 
avlshund søknaden 
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HD - hofteledds dysplasi 

  NES populasjonen er lite 
plaget med HD, tallene har 
holdt seg stabile siste 12 år. 

  Avl på hunder med status A og 
B. Samlet HD indeks for en 
kombinasjon lik eller over 205. 

  Mye diskusjon rundt 
arvbarhet, rtg teknikk, 
sedering, hvor klinisk plaget 
hundene er osv.. 
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HD utvikling siste 12 år 
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Antall HD rtg hunder 2004 - 2016 
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HD 

  Arvbarhet anslått til 8-13% (nkk) 

   Miljøfaktorer spiller inn 

  Trapper som valp/unghund 
  Glatt gulv 
  Hard mosjon for tidlig 
  Valpens oppvekstvilkår – 

valpekassen 
  Statistisk forskjell på valper 

født om vår/sommer på gård 
 kontra valper født vintertid i 

leilighet. 

  Klinisk mer alvorlig for store/
tunge raser enn for NES 



+ Overgangsvirvel 

 En overgangsvirvel er en  
sammenvoksning mellom den nederste 
bevegelige ryggvirvel og sacrum/
bekkenet, enten komplett eller delvis 
(på en side). Dette KAN imidlertid gi 
skjevheter og unormale 
sammenvoksninger. 

 Overgangsvirvel kan opptre i mange 
former – lett til uttalt, med 
sammenvoksninger og /eller 
skjevheter i ryggen – med eller uten 
”ekstra ribbein”/ tverr/sideryggtagg 
etc. Per i dag har vi funnet noe 
motstridende funn i forhold til kliniske 
konsekvenser for den enkelte hund. 

 Tilstanden er medfødt og IKKE grunnet 
miljø / oppvekst / trening / fôr / 
oppdragelse etc. Tilstanden er kjent 
hos mennesker, og det er antatt at 
mellom 4 - 30% av befolkningen er født 
med denne tilstanden. Hos mennesker 
er tilstanden forbundet med noe 
ryggplager.  
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Overgangsvirvel 

 2 rapporter i 2016 – samme far… 
  Innsendt 20 reg nr i nær slekt for re-avlesning 
  - 14 av bildene kunne brukes 

  - 8 av hundene fikk bekreftet TLV 

  - Mest sannsynlig ytterligere 4 med TLV 
  Re avlest alle hunder avbildet i 2016 – kun 8 med TLV av 102 

  Trolig ikke utbredt, men er å finne i enkelte ”slekter” 
  Uviss hvilke kliniske konsekvenser for hundene 

  ”anatomi er arvelig” 

  Jobber for å få med TLV på HD skjema i Dogweb – publiseres 
  Venter på svar ang forekomst hos hunder avbildet i 2014 og 2015 

  Avventer retningslinjer for avl til flere svar foreligger 
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Juvenil ataxi 
 Ataksi hos Norsk Elghund Sort - tidsskriftet Elghunden tidlig på 

80-tallet. NMBU, da Veterinærhøgskolen - tilrådninger i forhold 
til avl  

 Ataksi - forstyrrelser av muskelsamarbeidet i sammensatte 
bevegelser.  

 Ordet ataksi betyr ”uten orden”  

 Ataksi er et symptom ved forskjellige sykdommer i lillehjernen 
  Symptomene allerede ved 4-5 ukers alder  

  Bevegelsene - usikre, ristende eller for voldsomme - ikke å stå helt 
rolig - gangen blir ustø. Tydelig i bakparten på valpene  

  Grunnspenningen i muskulaturen og samarbeidet mellom 
muskelgruppene er unormal - leddbånd og bindevev må ta over den 
stabiliserende oppgaven som muskulaturen skal ha  
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Ataxi – dagens historikk 

 AUNES mottok rapport om balanseproblemer hos 3 
valper i et valpekull på 6 i 2014. Enkeltstående tilfelle 
– obduksjon - smittsom hjernehinnebetennelse. Alle 
3 ble etter hvert avlivet.  

 I 2016 ytterligere 2 rapporter i kull – vi kunne 
sammenstille disse symptomene – store likheter. 
Graden av symptomene førte til at samtlige valpene 
per dags dato er avlivet.  

 Klinisk viser valpene:  

 Vansker med koordinasjon og kontroll av 
bakpart 

 Vansker med plassering av tyngdepunkt 

 Altfor bred understøttelsesflate 
 Hypotont preg (slappe – ører/hale) 

 Vansker med å opprettholde statiske stillinger 

 AUNES v/ leder tok kontakt med NMBU i juli 2016 - 
innhente informasjon rundt tilstanden. NMBU har 
tidlig vist engasjement i saken og bidratt på en svært 
god måte.  
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Være eller ikke være ?   
Bærer eller ikke bærer ! 

  Enkel recessiv nedarving 

  Bærer+bærer= ataksi 1/2 
kullet – resterende valper – 
bærere? 

  5 kjente foreldredyr har gitt 
syke valper (7) 

  Disse 5 VET vi at er bærere 

  Disse 5 har genetiske aner – 
HELE POPULASJONEN 

Nedarving Foreldredyr 
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Hva videre ? 

 Mottatt forskningsmidler (75 000) – avventer svar på andre 
søknader for fullfinansiering (125 000,-) 

 3 valper er undersøkt i live – og avlivet / obdusert NMBU – 
avventer obduksjonsrapport 

 Samler prøvemateriale – blodprøver fra de fleste syke valper 
og deres foreldre 

 Samarbeid opprettet med NMBU og NKK. Ett møte er avholdt 

 Utarbeide prosjektplan 

  Informere !! Det finnes INGEN SYNDEBUKKER !! 
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Adferd/temperament: Modig, energisk og djerv.  

Ser noen hannhunder som markerer hardt mot andre hannhunder 

Ser en del hunder som er reserverte i blant annet utstillingsringen 

2. Gemytt 
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Oppfatning av gemyttet i dag 
  RAS 

  Tidligere ble NES 
beskrevet som stri i 
gemyttet og lite 
egnet som 
familiehund 

  Med systematisk avl 
over lang tid så 
finnes det nærmest 
ikke noe igjen av 
dette 

  I dag er NES en 
tilpasningsdyktig, 
rolig og hengiven 
familiehund 
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Bedømming 2015 og 2016 

267 kritikker 
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Reserverte 

Aggressive 



+ Adferd/temperament: Modig, energisk og djerv.  

 En NES skal være modig og djerv 
  Hva legger man i det? 

  Reserverte / kuede hunder er ikke ønskelig 

  Innendørs utstilling / utendørs utstilling ? 

  Lite sosialisert ? 

  Manglende ring-trening ? 

  Svak psyke ? 

 En NES skal ikke være aggressiv mot mennesker 
  Betyr dette mot andre hunder ? Hannhund  hannhund ? 

  Vareopptelling av fingre ? Nei ! 

 Vi ønsker at det skilles på reserverte hunder med svake psyke 
 andre årsaker nevnt over 

 Det må være takhøyde for hannhunder som marker på hverandre  
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Ivareta og forbedre den genetiske variasjonen hos rasen gjennom å øke populasjonen 

Avls program – Elghundprosjektet – samarbeid mellom NEKF, Aninova og NMBU. 

Holde innavlsgraden per generasjon så lav som mulig 

3. Avlsbredde 



+
Registrerte avkom per år 
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Ligner disse to hverandre ? 

4. Eksteriør 
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Eksteriøre anmerkninger 

Type anmerking Lang rygg 

Løst ringlet hale 

Fallende kryss 

Lavt ansatt hale 

Lavt ansatte ører 

Store ører 

Reservert 

Brunskjær 

Lett benstamme 

Lyse øyne 

267 utstillingskritikker ligger til grunn 
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Eksteriøre anmerkinger 

  Også anmerkinger på: 

  Svak mellomhånd 

  Ustabile bevegelser 

  Korte steg 
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Eksteriøret – bedømming er stort 
sett god, men… 

  Det oppleves forskjeller i 
dømming ut i fra 
standarden 
  Hvitt ? 

  Hvor stort flekk 
aksepteres ? 

  2 flekker ? 

  Sporer? Doble sporer ? 
Uønsket, men skal det 
trekkes – bidrar i såfall 
til private amp. 
klinikker 

  Ører – lite hode/
normale ører, eller 
normal hode/store 
ører? 

 Akseptabelt 
hvitt, men trukket 
1 premiegrad 
grunnet sporer 

Trukket i                
premiegrad grunnet 
skjemmende hvitt. 
Er norsk og svensk 
juniorvinner 
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Eksteriør 

  Lang rygg –hvor lang er en 
lang rygg? 

  Ser ellers mange tisper som 
virker lange i ryggen, store 
ører, sped ben-stamme og 
opptrukket i buken  



+
Eksteriør 

 Tenner – meget ujevn 
skjekking av tenner 

 Farge – brunskjær, hva er 
skjemmende ? 

 Et språk mange ikke 
skjønner – tørr hals, stram 
underleppe, avfallende 
kryss?  

14 exc, 13 CK, NUCH,  2 VG og 
1 Good    
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Premiefordeling i rasen 2016 
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Høyde i forhold til rasestandarden 

 Rasestandarden 
  Hannhunder: 46-49 cm. Ideal 47 cm  

  Tisper: 43-46 cm. Ideal 44 cm 

  Info fra utstillingskritikker 
  Hannhunder: gjennomsnitt 46,8 cm 

  Tisper: gjennomsnitt 43,8 cm 
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Vi ønsker… 
 Trekke for store ører og lang rygg 

 Enda mer spesifisering av tillatt størrelse hvitt 

 Lik  og riktig bedømming av sporer 

 Spesifisering av lang lend/rygg 

 Økt fokus på gemytt, hva er dårlig gemytt – kan det være 
andre årsaker ? Smitter eiers nerver over på hund ? 

 Økt fokus på god sjekk av tenner 

 Første hunden du bedømmer om dagen – påvirker den deg 
videre? 
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En utpreget overværshund 

Rolig fremferd, god samarbeid med fører og stille hund verdsettes høyt ! 

5. Jaktegenskaper 
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Jaktegenskaper 

 NES har vist seg spesielt godt egnet som bandhund, og har 
gjennom systematisk avl blitt en spesialist på denne jaktformen 

 NES er god til å bruke sine andre sanser, hvis det er lite 
vindtrekk 

 NES er svært god til å utnytte terrenget 

 Den er forholdsvis lett å prege på vilt  
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Jaktprøvedager 2010 - 2016 
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Jaktegenskaper 

Brukes på elg… …hjort.. 

…ettersøk skadet vilt. 
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Takk for meg ! 


