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DET FØRSTE KULLET I KRYSNINGSPROSJEKTET ER FØDT!

Den 12. august ble det født et flott kull på 4 tisper og 2 hanner med 
buhundtispa Tyri som mor og lundehundhannen Ullfrigga Lundes Qavi 
(Casper) som far. 

Tyri er forholdsvis liten og litt rødlig 
av farge.  Hun er på snart 8 år og bor 
på en gård i Sømådalen der hun går 
løs og brukes i gjeting av familiens kyr, 
og til å jage tamrein av jordene deres 
om vinteren. Tyri har gjennomgått 
de veterinærundersøkelsene som er 
kravet for buhunder for å kunne avles 
på uten anmerkninger. Det er røntgen 
av hofter og øyenlysning. I tillegg har 
hun før paring gjennomgått en generell 
veterinærundersøkelse med sjekking 
av kneskålene for å avsløre eventuell 
arvelig svak stabilitet (patellaluksasjon), 
også dette uten anmerkning. Hun har 
tidligere hatt 2 fine kull.

Casper måtte også gjennomgå 
veterinærundersøkelse med sjekking av 
kneskålene. Han har fra før et kull på 5 
valper. Han er en stabil og robust hund 
som ikke er av de minste av hannene 
våre. Dermed var det sannsynlig at han 
ville klare å pare Tyri uten problem, 
noe som viste seg også å være tilfelle. 
Dette kullet vil ikke gå på kvoten hans 

som avlshann.

Valpene var ved fødsel svært jevne i 
størrelse, og har fortsatt å utvikle seg 
meget likt. De er noen livskraftige 
plugger som minner mye om 
buhundvalper. En tispe har ekstratær 
på framlabbene mens alle sammen har 
ekstratær på bak. Det blir spennende 
å se hvordan de utvikler seg videre. I 
skrivende stund er alle valpene tinget. 
Det var mange som er interesserte, 
men ikke alle det passet for å få valp 
akkurat nå.. Det vil bli stilt noen 
krav til valpekjøperne, blant annet 
må hundene etter hvert gjennomgå 
veterinærundersøkelser tilsvarende de 
som er kravet for buhund og eierne 
må være villige til å møte opp på 
mønstringer slik at vi får se hundene.

VIDERE ARBEID
NLK må søke NKK for hver paring 
som er planlagt i prosjektet. Tispene 
av fremmed rase må ha vist at de er 
fruktbare og de må være fri for de 

arvelige lidelsene som blir overvåket 
i den aktuelle rasen. I tillegg ønsker 
NLK at tispene skal ha et omgjengelig 
temperament og gjerne at de er små i 
forhold til sin rase. Og, når vi også er 
avhengige av at tispeeier er villig til å 
være med på dette, så er det å finne 
egna tisper en utfordring. Vi er derfor 
svært glade for at eier av Tyri har vært 
så positiv!
Vi ønsker at alle hundene i første 
generasjon (også kalt F1) skal ha et 
kull hver med lundehund som partner. 
Utvelgelse av hunder som i neste 
omgang skal pares med lundehund, 
starter dermed i andre generasjon (F2). 

Fra andre generasjons utvelgelse håper 
vi å ha på plass en metode for å finne 
ut om hunder er disponert for IL før 
hundene er blitt syke. Det planlegges 
et eget prosjekt på utviklingen av en 
slik metode i samarbeid med Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU,) på Ås. Professor Ellen 
Skancke ved NMBU vil lede dette 
prosjektet.

Nytt fra krysningsgruppa FAKTA	  OM	  KRYSNINGSPROSJEKTET	  
	  
Formål	   Bedre	  fertiliteten	  og	  redusere	  forekomsten	  

av	  IL	  i	  rasen.	  

Metode	   Øke	  genetisk	  variasjon	  ved	  å	  krysse	  
lundehund	  med	  tre	  raser:	  norsk	  buhund,	  
norrbottenspets	  og	  islandsk	  fårehund.	  

• Alle	  kryssingsvalper	  vil	  bli	  registrert	  i	  et	  
X-‐register	  hos	  NKK	  og	  forvaltet	  som	  en	  
egen	  sidepopulasjon.	  

• Valpene	  i	  X-‐registeret	  vurderes	  nøye	  
mht	  eksteriør,	  helse	  og	  gemytt.	  	  

• Utvalgte	  individer	  fra	  X-‐registeret	  
krysses	  med	  individer	  fra	  den	  ordinære	  
lundehundstammen	  og	  danner	  nye	  
generasjoner	  i	  X-‐registeret.	  Alle	  
kombinasjoner	  må	  godkjennes	  av	  NKK	  
før	  paring.	  	  

• Krysningsindividene	  beholdes	  i	  X-‐
registeret.	  

• Innkrysning	  av	  X-‐registrerte	  hunder	  til	  
den	  ordinære	  lundehund-‐stammen	  
kan	  finne	  sted	  når	  vurdering	  av	  
eksteriør	  og	  temperament	  samt	  
undersøkelse	  av	  helse	  viser	  at	  målet	  
med	  krysningsprosjektet	  er	  oppnådd	  
og	  resultatet	  er	  godkjent	  av	  NLK	  og	  
NKK.	  

Tidsramme	   Prosjektet	  vil	  ta	  mange	  år	  (og	  flere	  
generasjoner)	  før	  vi	  er	  rede	  til	  å	  anbefale	  
innkrysning	  i	  lundehundstammen	  igjen.	  

Informasjon	   • Bakgrunn	  for	  prosjektet	  finnes	  i	  RAS	  
for	  lundehund.	  Dokumentet	  kan	  lastes	  
ned	  fra	  nettsiden	  Lundehund.no.	  
Papirutgave	  kan	  bestilles	  fra	  
Lundehundklubbens	  postadresse.	  

• Kortfattet,	  aktuell	  informasjon	  finner	  
du	  på	  nettstedet	  Lundehund.no	  og	  
klubbens	  offisielle	  Facebook-‐side.	  

• Utvidet	  informasjon	  om	  bakgrunn,	  
utvikling	  og	  vurderinger	  vil	  du	  finne	  i	  
hvert	  nummer	  av	  Lundehund-‐nytt.	  

Kontakt	   Bruk	  gjerne	  ePost-‐adressen	  
kryssningsgruppa@lundehund.no	  for	  alle	  
typer	  spørsmål,	  kommentarer	  og	  innspill	  
om	  prosjektet	  og	  gjennomføringen	  av	  det.	  	  

	  


