
Norsk Elghund Grå – Sædlagringsprosjekt NEKF 
 

Norske Elghundklubbers Forbund etablerer et sædlagingsprosjekt til bevaring og bruk av hannhunder 

Norsk Elghund Grå, for å sikre en størst mulig genetisk variasjon for å ivareta og sikre rasen i 

framtiden. Sædlagringsprosjektet bygger på et samarbeid mellom NEKF og eiere av hannhunder, 

hvor hannhundeierne donerer sæddoser fra sin hannhund til NEKF sædlagringsprosjekt. NEKF eier, 

lagrer og disponerer sæddosene. Sædlagringsprosjektet skal være selvfinansierende og basere 

tapping og lagring av hannhunder fra inntekter ved salg av doser fra allerede tappede hunder. 

Hundene som skal inngå i prosjektet skal ha en god helse og et godt gemytt. Hunden skal ikke være 

bærer av arvelige sykdommer.  

Organisering/drift av prosjektet 
Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå er den operative enhet, hvor utvalget håndterer valg av hunder 

for tapping og bruken av disse i tråd med vedtatte krav. Økonomistyring i forbindelse med 

tappekostnader, lagring og salg av doser håndteres av leder for avlsutvalg og sekretær NEKF. Det 

opprettes en egen konto/avdeling i regnskapet til NEKF, hvor alle transaksjoner fremgår. Det 

opprettes et arkiv i NEKF for sædlagringsprosjektet, hvor alle data om hunder/doser/økonomi, holdes 

oppdatert til enhver tid.  

Tapping, lagring og bruk av sæddoser 
Alle hundene som inngår i prosjektet skal tappes og lagres hos NKK’s sædbank. Sæddosene som eies 

av NEKF skal inngå i en aktiv bruk for å generere nye sæddoser inn i prosjektet, men også være en del 

av et langsiktig bevaringsarbeid. 50% av tappede doser fra hver hund godkjennes til aktiv bruk, 50% 

av dosene langtidslagres og kan først brukes 10 år etter hannhunden er død. Avlsutvalget skal jobbe 

for tapping/lagring av sæddoser som gir et bredt genetisk utvalg av hannhunder i sædbanken.  

Hannhundeier har rett til kjøp av valp når dose fra hannhunden benyttes i prosjektet, og vil ha rett til 

førstevalg av valp. Tispeeier kjøper sæddosen av NEKF for normal paringsavgift for det gjeldene år.  

Krav til hannhund 
Alle hundene tilknyttet prosjektet skal være id merket og registrert i NKK. Hannhundene som lagres 

skal ikke ha kjente helseutfordringer. De skal ha et godt gemytt, et rasetypisk eksteriør, fri for 

arvelige sykdommer og kjent HD-status. Hunder som vil være aktuelle for bruk i andre land, må før 

tapping, tilfredsstille de helsekrav som gjelder for import av sæd i det respektive land. 

Krav til tispe 
Tispe som skal inngå i prosjektet, skal være id merket og registrert i sin respektive lands kennelklubb. 

Den skal ikke ha kjente helseutfordringer, være gentestet og fri for arvelige sykdommer. Tispa skal 

holde krav til godkjent avlshund i Norge. 

Utveksling av sæd med andre land i Norden 
Sæddosene som eies av NEKF, kan brukes for å styrke det genetiske mangfoldet i populasjonen for de 

nordiske land. Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå informerer avlsutvalg de andre nordiske land om 

sædlagringsprosjektet. All eksport/import av doser skal være forankret i de nordiske land sine 

avlsutvalg, og være en del av et langsiktig avls-samarbeid mellom elghund forbundene i 

Norge/Sverige/Finland. 



 

Sikkerhet  
NEKF og prosjektet har ingen rett til å omsette sæddosene raskere enn fastsatt i 

prosjektbeskrivelsen, og bruken skal følge prosjektbeskrivelsen.  
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