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Vi viser til klubbens søknad av 01.09.2013 angående krysningsprosjekt for norsk lundehund. 
 
Saken ble behandlet på møte i NKKs Sunnhetsutvalg (SU) 30.10.13 og av Hovedstyret 
11.12.2013. Hovedstyrets vedtok SU sin innstilling:  
   Hovedstyret besluttet at det åpens for innkrysning av inntil 3 utvalgte raser i norsk 
lundehund. Krysninghundene registreres med X foran registreringsnummeret. Før slike 
paringer kan foretas og hunder X-registreres, må det foreligge en nøye begrunnet søknad med 
kvalitetskontrollert dokumentasjon fra Norsk Lundehundklubb til NKK v/Helseavdelingen. 
Det utarbeides en sjekkliste for dokumentasjon av det som er mulig å skaffe tilveie. X-
registrerte hunder kan kun pares med renraset lundehund. Hunder kan X-registreres gjennom 
flere generasjoner, slik raseklubben ønsker. Etter søknad fra NLH kan stamboka åpnes slik at 
X-registrerte hunder eller avkom etter disse registreres på ordinær måte.  

Genetiske studier av norsk lundehund viser at rasen har svært liten genetisk variasjon (ref 
Frode Lingaas, Forskningsforum 2012; studier med > 150.000 genetiske markører). Dette har 
naturlig nok sammenheng med at rasen var nær ved utryddelse tidlig på 60-tallet, men ble 
bygget opp igjen av et svært lite antall beslektede individer. Fra et helsemessig synspunkt er 
det svært positivt at raseklubben nå ønsker å foreta en kontrollert innkrysning av andre raser. 
Klubben har gjennom en lang rekke år gjort et utmerket arbeid med rasen, men for å 
videreføre dette arbeidet er det nødvendig å øke rasens genetiske variasjon. Ettersom NKK 
har forvaltningsansvaret for de norske hunderasene, er det nødvendig at NKKs administrasjon 
har et hovedansvar for å påse at all nødvendig informasjon om hunder som krysses inn samt 
krysningshundene er kvalitetssikret, samt å bistå klubben i dette arbeidet.  

Angående X-registrering opplyser fagansvarlig for Registreringsavdelingen følgende: NKK 
har ikke et eget X-register, men krysningsprosjektet for lundehunder vil gå inn i det «vanlige» 
hunderegisteret på samme måte som NKK gjør med krysningskullene for de norske 
harehundene. NKK vil sette X foran reg.nr. på lik linje med harehundene og skulle klubben 
ønske å markere kullene ytterligere med X-1, X-2 og X-3 kan dette bli påført etter reg.nr. 
Første krysningskull vil få X-reg.nr. + (X-1). Når disse brukes i avl igjen skal de kun brukes 
mot ren rase (ikke X) og disse valpene blir registrert uten X foran reg.nr, men det lar seg gjøre 
å påføre for eksempel X-2, X-3 etter reg.nr.   

NLH oppgir i sin søknad at de ønsker å krysse inn inntil to utvalgte raser. SU anbefaler 
imidlertid at muligheten bør være tilstede for å inkludere alle de tre rasene klubben nevner i 
sin søknad: norsk buhund, islandshund og norrbottenspets, og ønsker følgelig ikke å begrense 
vedtaket til kun å omfatte to av disse rasene på det nåværende tidspunkt. 

 

 



    Norsk Kennel Klub  

 

    Side 2  

NLH har et godt samarbeid med NorGen og Norsk Genressurssenter, og SU har ingen 
innvendinger mot at de står som faginstans for prosjektet. SU etterlyser imidlertid informasjon 
i søknaden fra NLH om en DNA-test som sannsynligvis er laget for IL (interstinal 
lymfangiektasi – lundehundsyndromet) i Hannover (professor Diesel), og ber klubben om å 
holde seg orientert om denne saken. 

Professor Frode Lingaas og tidligere forskningssjef i NKK har siden 90-tallet har hatt ansvar 
for krysningsprosjektene for de norske harehundrasene i samarbeid med rasenes avlsråd. Han 
opplyste på møtet i SU at hovedproblemet i harehundmiljøet angående krysningene ikke er 
antall hunder, men antall eiere som ønsker en krysningshund, samt at krysningshundene må 
kunne være tilgjengelige for avl. En viktig effekt av krysningsavl er å øke antall motiverte 
eiere. Det fremgår i NLH sin søknad at de er oppmerksomme på denne problemstillingen. 

Videre ønsker SU å presisere viktigheten av å sikre genmateriale gjennom frysing av sæd. 

Vi ønsker NLK lykke til med prosjektet! 
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