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Oslo 8.4.2017 

 
Norske Elghundklubbers Forbund 

 

 

Viser til deres søknad om innføring av en øvre antallsgrense på 40 avkom, registrert etter samme hund 

for rasen norsk elghund sort.  

 

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg behandlet saken på sitt møte 3.5.2017, og fattet følgende vedtak: 

 

Det innføres en øvre antallsgrense på 40 avkom registrert etter samme hund for rasen norsk elghund 

sort. Etter at øvre grense er nådd, vil ikke flere norskfødte avkom etter hunden bli registrert. Importerte 

hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.  

 

Det gis mulighet for å søke om dispensasjon for ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, 

som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En uttalelse fra raseklubben 

innhentes før vedtak fattes, og kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.  

 

Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd.  

 

Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.07.2017. 

 

Antallsgrensen kan justeres/fjernes tidligst 3 år etter at den ble innført, og kun etter godkjenning fra 

klubbens generalforsamling/årsmøte og søknad fra klubbens styre. 

 

Vi ber om at forbundet gjør vedtaket kjent for sine medlemmer og oppdrettere av rasen. Vi minner om at 

registreringsrestriksjoner tidligst kan endres/oppheves tre år etter at de ble innført.  

 

I forbindelse med gjennomgang av saken, inkludert gjennomgang av RAS, reagerte Sunnhetsutvalget på 

at den gjennomsnittlige innavlsgraden oppgitt i RAS virket svært høy.  

 

Ved bruk av fem generasjoners stamtavler fant vi en gjennomsnittlig innavlsgrad på 3,125 for 

norskfødte kull registrert fra og med siste halvdel av 2016 til og med i dag. Dette er fortsatt for høyt, 

men ikke like høyt som den innavlsgraden dere oppgir i RAS.  

 

Vi regner med at avviket i stor grad skyldes at dere har benyttet et større antall generasjoner, noe som 

bare er positivt. Sunnhetsutvalget ber likevel om at dere i RAS tydeliggjør hvordan den 

gjennomsnittlige innavlsgraden er beregnet, og hvor mange generasjoner som er inkludert i 

beregningen.  

 

Vennlig hilsen 

for Norsk Kennel Klub 
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Veterinær 

93277904 

Kim.bellamy@nkk.no 


