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FORMÅL 
Styret i Norsk Lundehund Klubb (NLK) har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal planlegge 

og gjennomføre et prosjekt med formål å undersøkes om det er sammenheng mellom 

parasitten Giardia og forekomst av intestinal lymfangiektasi (IL) hos rasen. Videre ønsker 

klubben  å undersøke om parasitten Giardia gir økt dødelighet hos Norsk Lundehund. 

 

Arbeidsgruppa navngis «Arbeidsgruppe Giardia». 

 

REFERANSER 
- Lover for Norsk Kennel Klub (sist endret 9. november 2014) 

- Lover for Norsk Lundehund Klubb (godkjent av Norsk Kennel Klub 28. februar 2013) 

- Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norsk Lundehund, versjon 1 

- Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb 2015-2017 

 

MANDAT 
Arbeidsgruppe Giardia skal arbeide etter mål for helsearbeidet i Rasespesifikk avlsstrategi 

(RAS) for Norsk Lundehund:  

 

IL er det overskyggende helseproblemet for rasen og dette vil bli gitt høyeste prioritet i årene 

fremover.  

 

Langsiktig mål:  Kortsiktig mål: 

Redusere forekomsten av IL i rasen til 

et nivå som er akseptabelt ut i fra 

dyrevelferdshensyn.  

Redusere antallet hunder som dør av IL i tidlig 

alder gjennom forebyggende og behandlende 

tiltak.  

 

I RAS har man vektlagt utløsende mekanismer for IL, og gruppen skal spesifikt 
undersøke om infeksjon med parasitten Giardia kan være en slik faktor. 
 
 
Prosjektet har fire faser: 

1. Planlegging av prosjektet i samarbeid med veterinærmedisinsk forskning.  
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2. Screening av forekomst av subklinisk giardiainfeksjon.  

3. Undersøkelse av forekomst av Giardia og dens relasjon til IL, med og uten kliniske 

symptomer.  

4. Avslutning, rapportering og publisering.  

 

Arbeidsgruppa gis ansvar for gjennomføring av overnevnte plan og gis fullmakt til å etablere 

kontakt med forskere og veterinærer innenfor veterinærmedisin.  

 

Kostander i prosjektet: 
Det er usikkert om hva kostnadene vil være.  I prosjektets første fase (pkt 1 og 2) påberegnes 

det ikke utgifter over 15 000,- kr. 

 
Oppnevnelse av- og sammensetting av arbeidsgruppe Giardia: 
Arbeidsgruppe Giardia oppnevnes av- og er underlagt styret (jf. styrets oppgaver § 4-3).  

 

Arbeidsgruppa bør være sammensatt av de som er nevnt i dette mandatet, og det skal alltid 

være ett styremedlem med i gruppa. For å sikre kontinuitet har arbeidsgruppas medlemmer i 

utgangspunktet samme funksjonstid som lengde på prosjektet.   

 

Arbeidsgruppas sammensetting: 

- Gerd Langenes (leder) 

- Rita Daverdin  

- Alejandra Garcia  

- Lille Wagtskjold  

 

Informasjon og samarbeid: 
Verktøyene som er utarbeidet i klubbens informasjonsstrategi skal benyttes for å kvalitetssikre 

informasjonen mellom styret, arbeidsgruppa Giardia og medlemmer. 

 

I vedlegg 1 og 2 beskrives nærmere om rapportering/informasjon til styret.  

 
VEDLEGG 

1. Listing av formål og målgruppe (Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb 

2015-2017) 

2. Detaljert framdriftsplan (Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb 2015-

2017) 
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VEDLEGG 1 

 

Listing av formål og målgruppe  
 

Satsingsområde: 1 (Intern kommunikasjon) 

Tiltak:  Sikre kommunikasjon mellom styret, arbeidsgruppe giardia og medlemmer 

Aktivitet: Tydeliggjøre hvilken informasjon det er behov for og til hvilket tidspunkt 

        

Aktivitet Målgruppe Mandat 

Kanal 

Når 

Ansvarlig 

Info inn til NLK Info ut fra NLK Navn Kontaktadresse 

Rapportering/informasjon fra 

arbeidsgruppe giardia til styret 

og avlsrådet 

Styret, avlsråd og 

arbeidsgruppe 

giardia 

Arbeidsgruppe giardia skal: 

 

- Rapportere i styremøter ved behov. 

- Rapporterer til avlsrådet ved behov. 

styret@lundehund.no 

avlsradet@lundehund

.no 

  
Arbeidsgruppe 

giardia 
Gerd.langenes@gmail.com 

Rapportering av større utgifter  Styret 
Store utgifter eller merutgifter skal rapporteres 

til styret for behandling. styret@lundehund.no  
Kont. 

Arbeidsgruppa 

giardia 
Gerd.langenes@gmail.com 

Samarbeid mellom styret og 

arbeidsgruppe giardia ved 

konflikter/kritikk 

Styret 

Arbeidsgruppe 

giardia 

Medlemmer 

Andre 

Styret som ansvarlig for NLK svarer på og sender 

e-post på vegne av klubben ved 

konflikter/kritikk.  

 
Styret utarbeider ved behov informasjon i 

samarbeid med arbeidsgruppe giardia (og andre) 

som publiseres på klubbens 

informasjonskanaler. 

 

 

styret@lundehund.no 

 

styret@lundehund.no 
Kont. Styret styret@lundehund.no 
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VEDLEGG 2 

 

Detaljert framdriftsplan 
 

Satsingsområde:  

Tiltak:   

Aktivitet:   

  
 Aktivitet Fristdato Ansvar 

   

   

   

 


