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FORMÅL 

Avl- og sunnhetsutvalget er Norsk Lundehund Klubbs (NLK) rådgivende organ i 

spørsmål knyttet til avl, oppdrett og helse for Norsk Lundehund. 

 

REFERANSER 

- Lover for Norsk Kennel Klub  

- Lover for Norsk Lundehund Klubb  

- Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norsk Lundehund. 

- Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb 

- Mandat og retningslinjer for Krysningsprosjektet. 

 

 
MANDAT 

Avl- og sunnhetsutvalget skal arbeide for å bevare Norsk Lundehund som en sunn og 

funksjonell hund med rasens karakteristiske trekk i behold (jf. hovedmål i RAS). 

 
Avl- og sunnhetsutvalget skal gi råd og veiledning i tråd med mandat og retningslinjer. 

Mål og handlingsplaner i Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norsk Lundehund er 

styrende for klubbens, herunder Avl- og sunnhetsutvalgets daglige virke og arbeid. 

 
Avl- og sunnhetsutvalget skal ha ansvar for krysningsprosjektet i tett samarbeid med styret. 

 
Styret oppnevner andre arbeidsgrupper ved behov, der samarbeid mellom disse og Avl- og 

sunnhetsutvalget defineres ut i fra tema, slik som foring, helsespørsmål, mentalitet m.fl. 

 
Oppnevnelse av- og sammensetting av Avl- og sunnhetsutvalget: 

 

Avl- og sunnhetsutvalget oppnevnes av- og er underlagt styret (jf. styrets oppgaver § 4-3). 

Nye medlemmer av Avl- og sunnhetsutvalget har en gjensidig prøvetid på 1 år. 

 

Avl- og sunnhetsutvalget skal være sammensatt av personer med ulik kompetanse innenfor avl, 

oppdrett og helse. En veterinærkonsulent bør være tilknyttet Avl- og sunnhetsutvalget, og 

kontaktes ved behov. Fordeling av verv (leder, sekretær, databasesansvarlig) og arbeidsform 



 

bestemmer Avl- og sunnhetsutvalget selv. 

Styret forbeholder seg retten til å be medlemmer av Avl- og sunnhetsutvalget fratre dersom de 

ikke fungerer i forhold til mandatet. 

 
Avl- og sunnhetsutvalgets oppgaver: 

 

• Gi god og kvalitetssikret informasjon til eiere, oppdrettere, veterinærer og andre 

interesserte knyttet til avl, oppdrett og helse. 

• Bistå i utvikling og bruk av NLKs database. 

• Følge utviklingen av populasjonen over lengre tid (statistikk).  

• Forberede hundetellinger, bearbeide og presentere data fra disse  

• Være oppdatert på forskning og klinisk praksis knyttet til avl, oppdrett og helse på 

rasen Norsk Lundehund. 

• Ha et nært samarbeid med andre grupper i klubben som også arbeider med helserelaterte 

spørsmål. 

• Bidra til utarbeidelse og kvalitetssikring av informasjon om rasen. 

• I samarbeid med styret, ha ansvar for revisjon av RAS. 

• I samarbeid med styret forvalte rasestandarden og klubbens rasekompendium 

• I samarbeid med klubbens styre ha ansvar for krysningsprosjektet. 

 
Informasjon og samarbeid: 

 
Avl- og sunnhetsutvalget (og krysningsgruppa) skal delta i ett fysisk møte med styret i året, der 

hensikten er å sikre god informasjonsflyt og samarbeid. Avl- og sunnhetsutvalget lever en kort, 

skriftlig årsrapport til klubbens årsmelding. Videre gis ett styremedlem lesetilgang til 

avlsraadet@lundehund.no. Ved behov vil Avl- og sunnhetsutvalget rapportere muntlig til leder 

via Skype. 

 

Ved en eventuell konflikt innad i Avl- og sunnhetsutvalget skal styreleder informeres og bistå til 

å finne en løsning. 

Ved en eventuell konflikt mellom Avl- og sunnhetsutvalget og eksterne personer skal styreleder 

informeres slik at saken kan utredes og behandles på en måte som ivaretar begge parter. 
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