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Sak til ekstraordinært årsmøte 20. september 2022:
Vedtak om søknad til Norsk Kennel Klub om åpning av stamboken for Norsk lundehund for utvalgte 
krysningshunder.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber NLK søke NKKs hovedstyre om å få åpne stamboka for norsk lundehund 
fra og med 01. januar 2023 for utvalgte krysningshunder fra og med 3. generasjon (F3) 
innenfor Norsk Lundehund klubbs krysningsprosjekt. Individene skal velges ut etter 
nærmere angitte krav, som angitt nedenfor.

Innledning

Opp igjennom tidene har Norsk Lundehund 
Klubb arbeidet hardt for å sikre rasen ved å få flest 
mulig valpekull. Særlig har klubbens oppdrettere 
gjort en meget god jobb. Styret sammen med 
Avl og sunnhetsutvalget (ASU) vil rose klubbens 
oppdrettere og hannhundeiere for deres lojalitet 
med tanke på å kontrollere innavl mellom partnere i 
avlen, følge klubbens retningslinjer for antall valper 
på hannhund og hvor ofte tispene kan benyttes i avl.

Antall valper pr. år har økt mye de siste årene. Det 
har vært fokusert på å bruke flest mulig tisper og 
hannhunder i avl, selv om det av og til av praktiske 
hensyn også er vanskelig å oppfylle en slik ambisjon. 
Lundehundeierne står på, selv om det både er opp- 
og nedturer når ting ikke går som planlagt og ønsket. 
Vi har verdens beste oppdrettere!

I løpet av de siste tiårene har vi fått bedre grunnlag 
for å følge utviklingen av rasen. Hundetellingene 
gir oss god informasjon om utviklingen og viser at 
helsetilstanden ikke synes å bedres på tross av et 
betydelig fokus på forebygging  og behandling av 
mage-/tarmproblemer i rasen. Krysningsprosjektet 
ble startet opp for å bedre den genetiske variasjonen 
og derigjennom bedre helseforholdene og 
fruktbarheten i rasen. Dette synes å bli bekreftet 
av resultatene i løpet av de 8 årene prosjektet har 
pågått.

Klubben fremhever at uten størst mulig avl av 
lundehundvalper, vil det være umulig å gjennomføre 
krysningsprosjektet. Det hadde også vært umulig å 
få gjennomført prosjektet uten at lundehundeiere 
har stilt sine hunder til disposisjon. Selvfølgelig 
gjelder det også de samarbeidende raseklubber og 
hundeeiere der som gjør en stor innsats for vår rase. 

Bakgrunn
Norsk Kennel Klub (NKK) har overordnet ansvar 
for den reinrasete avl på hund i Norge, men har 
delegert raseansvaret for norsk lundehund til Norsk 
Lundehund Klubb (NLK). 

Dagens lundehunder stammer fra tre forfedre. Den 
genetiske variasjonen hos lundehund er på 4-6%. 
Til sammenligning har en rase som Jack Russel 
terrier en genetisk variasjon på nær 80%. Omtrent 
tre fjerdedeler av hunderasene har en genetisk 
variasjon på over 60%.1 Blant de hunderasene 
som viser liten genetisk variasjon, ser man tegn på 
innavlsdepresjon, i form av sykdom og redusert 
immunforsvar og fruktbarhet.

Ettersom Norsk lundehund er en fåtallig rase med 
opprinnelse i Norge, er det ikke mulig å hente inn 
nye gener fra lundehunder i andre land. Slektskapet 
med lundehundene i Norge er like nær hos hundene 
i for eksempel USA, fordi de stammer fra eksporter 
fra Norge for ganske få år siden.

Lundehunden har en økt forekomst av mage/tarm 
sykdommer sammenlignet med andre hunderaser. 
Nær 50% av lundehundene får sykdommen 
Intestinal Lymfangiektasi (IL) og/eller andre mage/
tarmsykdommer (som for eksempel gastritt) i løpet 
av livet. Blant dødsårsakene før fylte 11 år utgjør IL 
og andre mage/tarmsykdommer 32-43%. 

Fruktbarheten er redusert sammenlignet med andre 
spisshunderaser på omtrentlig samme størrelse; 
15-20% av kullene har bare 1 valp. Sædkvaliteten 
hos hannen er også noe redusert, og ca 20% av 
hannene er kryptorkide. Tispene har ofte utydelige 
løpetider, og ganske ofte går tisper tomme etter 
gjennomfør paring.
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På bakgrunn av dette startet NLK i 2014 et 
krysningsprosjekt der buhund, islandsk fårehund 
og norrbottenspets blir brukt. Etter krysning med 
en annen rase, krysses avkommene tilbake med 
lundehund i de påfølgende generasjoner.  Per i dag 
har dette resultert i 72 krysningsvalper og opp til tre 
generasjoner av krysninger. Disse krysningene har 
vært avlet som en sidepopulasjon til de reinrasete 
hundene fram til nå.

Så langt har det vist seg at krysningene er friske 
hunder med større fruktbarhet enn reinrasete 
lundehunder, og den genetiske variasjonen er sterkt 
forøket, særlig hos de første generasjonene av 
krysninger.

Som man kan forvente, avtar den genetiske 
variasjonen etter hvert som man krysser tilbake med 
lundehund (se vedlagte brosjyre). Derfor er det viktig 
å ikke vente for lenge med å åpne stamboka, slik at 
rasen som helhet kan få nytte av den økte genetiske 
variasjonen. Så lenge krysningene bare avles i en 
sidepopulasjon, vil ikke lundehunden som rase dra 
nytte av deres økte genetiske variasjonen. Uten 
tilskudd av nye gener vil den genetiske variasjonen i 
rasen fortsette å synke, noe som vil skape ytterligere 
problem for lundehundene.

For å få best mulig uttelling av de innførte 
krysningene, er det viktig at de ikke er for gamle. 
Hundene som skal registreres inn i rasen, må være 
unge nok til at det er aktuelt å bruke dem i avl i flere 
år framover. 

Etter klare råd fra genetikere og veterinærer, 
medlemmer på klubbens fagseminar på Åstjern i 
2021 (ca 60 deltagere), samt innspill fra den åpne 
høring om klubbens handlingsplan for 2022-2027, 
ønsker NLKs styre nå å fremme forslag om åpning 
av stamboken for utvalgte hunder i klubbens 
krysningsprosjekt.

Kriterier for innlemmelse i stamboka
Ved åpning av stamboka vil enkelte krysningsindivid 
velges ut etter kriterier fastsatt av NLK i enighet med 
NKK. Stamboka vil altså ikke åpnes på generell 
basis, og det vil til enhver tid dreie seg om et lite 
antall hunder som tas inn i rasen pr år. Norsk 
Lundehund Klubb, ved Avl- og sunnhetsutvalget 
(ASU), vil i samarbeid med styret velge ut de 
hundene som skal vurderes for innlemming i 
stamboka.

Prosjekthunder fra og med tredje generasjon etter 
kryssing med buhund, islandsk fårehund eller 
norrbottenspets (F3) kan vurderes for innlemmelse i 
rasen.

Innføring av F2-hunder ville gitt et enda bedre 
tilskudd til den genetiske variasjonen. ASU anbefaler 
imidlertid at hunder fra og med F3 kan innlemmes, 
da deres helsehistorikk vil være bedre kjent enn for 
F2. 

Krav til enkeltindivid som skal inn i stamboka for 
lundehund:

Krav til helse hos krysninger som kan innlemmes i 
stamboka for norsk lundehund:  
Hunden må passere de helsekravene som gjelder for 
prosjekthunder; men med en ytterligere innskjerping 
på enkelt punkt (HD og patella grad): 

• HD: A, B 

• Patella grad 0

• Øyelyst u.a. senest ett år før innlemmelse

• Ingen symptom på arvelige mage/tarm 
problemer eller hudproblemer

• Hunden skal være klinisk frisk og det kreves 
helseattest på dette.

• Temperament: tillitsfull, åpen og tilgjengelig, 
kan være litt reservert. Det er ikke ønskelig å 
innlemme nervøse og engstelige hunder.

 
Krav til eksteriør hos krysninger som kan innlemmes 
i stamboka for norsk lundehund: 
Prosjekthundene er bosatt over hele landet. For 
å sikre en brukbar effektivitet, ser en for seg at 
prosjekthunder som har tilfredsstilt helsekravene, vil 
kunne innmønstres i rasen på to måter:

1. Godkjenning ved utstilling: det åpnes for at 
utvalgte krysninger kan vises på dispensasjon på 
eksteriørutstilling og premieres. Dersom hunden 
oppnår «very good» (blå sløyfe) eller bedre, 
tilfredsstiller den eksteriørkravet for å kunne 
innlemmes i stamboka. 

2. Godkjenning ved mønstring gjennomført av 
spesialdommer og/eller dommere som kjenner 
rasen svært godt. Mønstringen vil ligne en 
eksteriørutstilling og følge samme krav som i 
punkt 1. Disse to kriteriene er likestilte. 
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Prosess for åpning av stamboken for utvalgte 
prosjekthunder
En åpning av stamboka for utvalgte hunder betinger 
et positivt vedtak på et årsmøte i Norsk Lundehund 
Klubb.

Dersom årsmøtet fatter et positivt vedtak vil 
følgende skje:

• NLKs styre sender en formell søknad til NKKs 
Hovedstyre om at stamboken åpnes for utvalgte 
hunder i klubbens krysningsprosjekt som 
tilfredsstiller gitte kriterier.

• Etter et positivt vedtak i NKKs Hovedstyre, vil 
utvalgte prosjekthunder kunne innlemmes i 
rasen etter spesifikk søknad fra NLK ved Avl- og 
sunnhetsutvalget (ikke hundenes eiere). Dette 
sikrer en ryddig prosess der både klubben 
og NKK har kontroll. Prosessen vil pågå over 
årene som kommer, og det vil bli innlemmet et 
begrenset antall krysninger per år.

• Hundene som innlemmes i rasen vil få samme 
vilkår som renrasete lundehunder i fht avl, 
utstillinger, ferdighetskonkuranser osv.

Konsekvenser av innlemmelse i stamboken.
Etter at prosjekthundene er inkludert i stamboken, 
vil de bli behandlet som vanlige lundehunder 
ved avl. Dette er ønskelig av flere årsaker. For 
det første er det ikke ønskelig å innføre nye krav 
om helsesjekking før avl i rasen. Det ville i så fall 
være et stort hinder for å ivareta/øke den genetiske 

variasjonen, da antall aktuelle kombinasjoner ville 
bli drastisk redusert. Videre er det oppdretterne 
som har ansvaret for avl, og ved innlemmelsen 
plasseres ansvaret hos oppdretter. NLK ved ASU vil 
imidlertid følge opp eierne av hundene som tas inn 
i stamboken slik at de blir benyttet i avl på en god 
måte. 

Styret i NLK i samarbeid med ASU vil fortsette 
krysningsprosjektet i samarbeid med NKK etter at 
stamboka er åpnet, med nye innkrysninger og avl 
i første og andre generasjon i en sidepopulasjon. 
Klubben vil også følge den genetiske variasjonen 
i rasen framover i samråd med forskere for å se 
hvilken innvirkning innkrysningen får. 

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg støtter planen 
om åpning av stamboka, kriteriene for utvelgelse av 
hunder, og bifaller arbeidet Norsk Lundehund Klubb 
har gjort så langt. Se brev fra NKKs Sunnhetsutvalg 
her: http://www.lundehund.no/index.php/
krysningsprosjektet1 

For mer utfyllende informasjon om erfaringene fra 
prosjektet så langt, se vedlagte informasjonshefte, 
der det også er henvisninger til ytterligere 
informasjon.

Referanse: 
1) Inbreeding of purebred dogs determined from 
DNA - The Institute of Canine Biology, https://www.
instituteofcaninebiology.org/blog/inbreeding-of-
purebred-dogs-determined-from-dna.
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KrysningsprosjektetKrysningsprosjektet  - erfaringer så langt- erfaringer så langt

Bakgrunn 
Norsk lundehund har svært lav genetisk variasjon 
på ca 4-6%.1  Rasen viser tegn på innavlsdepresjon, 
med redusert fruktbarhet, svekket immunforsvar 
og økt forekomst av sykdom tilknyttet fordøyelsen. 
Lundehunden har en økt forekomst av mage/tarm 
sykdommer sammenlignet med andre hunderaser. 
Nær 50% av lundehundene får sykdommen 
Intestinal Lymfangiektasi (IL) og/eller andre mage/
tarmsykdommer (som for eksempel gastritt) i løpet 
av livet. Blant dødsårsakene før fylte 11 år utgjør 
IL og andre mage/tarmsykdommer 32-43%2. På 
grunn av den svært lave genetiske variasjonen, 
er det umulig å avle bort disse problemene 
innenfor rasen. Den eneste løsningen for å bedre 
disse forholdene er derfor å øke den genetiske 
variasjonen ved å krysse inn friske individ fra 
andre raser. Ettersom situasjonen for rasen er 

alvorlig, godkjente NKKs Hovedstyre 11.12.2013 
oppstart av et krysningsprosjekt der individer fra 
tre andre raser krysses med lundehund. Rasene som 
ble valgt, er norsk buhund, islandsk fårehund og 
norrbottenspets. Krysningsprosjektet har pågått 
siden 2014. Alle hundene og kombinasjonene som 
skal anvendes i prosjektet må forhåndsgodkjennes 
av NKK, og alle prosjektvalpene blir registrert 
utenfor rasen med X-merkete registreringsnumre 
[for eksempel NO12345/22(X3)] og en kode i selve 
navnet. 

Prosjektet har nå pågått over flere år i en side-
populasjon, slik at klubben har kunnet følge ut-
viklingen hos krysningene over flere generasjoner. 

Godhunden Egon B3, foto Ina Mari Kristiansen



6 Sakspapirer - ekstraordinært årsmøte 2022

Erfaringer så langt
Til nå er det født 72 krysninger innenfor prosjektet fordelt som vist under. 

Selv om produksjonen ikke har gått like raskt for 
alle tre rasene, kan vi i dag gjøre flere vurderinger 
i fht de opprinnelige bekymringene.

Ved oppstart av prosjektet hadde klubben tre 
hovedbekymringer:

1. Vil innkrysning medføre tap av rasens sær-
egenhet?

2. Vil innkrysning medføre import av nye 
helseproblemer i rasen?

3. Hvor fort vil den nye genetiske variasjonen 
gå tapt ved gjentatt tilbakekrysning med  
lundehund?

1.  Vil innkrysning medføre tap av rasens særegenhet?
Alle prosjekthundene blir mønstret av spesial-
dommer ved 1-2  års alder. Det er nå helt klart 
at krysningene ganske raskt ligner lundehunder. 
Den egenskapen det tar lengst tid å reetablere er 
de veivende frambensbevegelsene. 

Allerede i andre generasjon (F2) er imidlertid  
flere prosjekthunder så like lundehunder at 
det er vanskelig selv for en kyndig person å se 
at de ikke er renraset. 

Myrtel B2 av Vinterskogen, foto Bine Melby

Krysningene følges med tanke på 
helse og gemytt, både gjennom 
standardiserte undersøkelser (HD 
røntging, patella undersøkelse og 
øye lysing), samt gjennom klub-
bens egen hundetelling annet hvert 
år, der vi registrerer utfyllende 
opplysnin ger om hundenes helse 
og gemytt/atferd.

Lundehunder har ikke patella- 
problemer og det sjekkes derfor 

ikke for dette med tanke på avl i 
rasen. I prosjektet er det tillat å avle 
på hunder med patella grad 0 eller 1. 
Hunder med grad 1 må kombineres 
med grad 0. 

Tabellen øverst på neste side   
viser   at det ikke er høyere andel av  
patella luksasjon blant prosjekt-
hundene enn i rasen for øvrig.

Godhunden Flickra B3, foto Cecilia Obitz

2.  Vil innkrysning medføre helseproblemer i rasen?
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Det er kjent at det forekommer en del ikke- 
medfødt katarakt (særlig fremre Y-søms- og 
cortical katarakt) hos lundehunder uten at de har 
særlige problemer med synet. Det sjekkes ikke 

normalt for dette, men forekomsten av katarakt 
er kjent bla fra Tyskland der øyelysing er et 
avlsk riterium. Alle prosjekthundene øyelyses. 
Resultatene så langt er vist i tabellen under. 

*Lundehunder i Norge øyelyses kun dersom det er mistanke om et klinisk problem, eller med 
tanke på avl med en hund bosatt i et land som krever det (eg Tyskland). Antall funn under 
«Annet» er derfor kunstig høyt, da disse har blitt kontrollert ut i fra en synlig mistanke.

Lundehunder har heller ikke problemer med 
hoftene, eller andre skjelettplager. Det er derfor 
ikke vanlig å HD-røntge de. Så langt er 46 prosjekt-
hunder HD-røntget. 74% av hundene har fått A 
eller B, mens 19 % har fått C og 7% har fått D. 

 Lundehunder kan imidlertid også få en C-dia gnose 
med dagens avlesningsregime. 13 lundehunder har 
blitt HD-røntget, hvorav 3 fikk C. Ingen av prosjekt-
hundene har til nå utviklet plager knyttet til HD.

Ingen av prosjekthundene har så langt utviklet 
IL eller noe som ligner. En hund har fått påvist 
kronisk gastritt, mens en annen har blitt behandlet 
for oppkast med Antepsin og Losec Mups i ca fire 
uker og har ikke hatt tilbakefall deretter. 

Det er altså ikke grunn til spesiell engstelse for 
at innkryssing under godt kontrollerte forhold 
vil medføre økt forekomst av helseproblemer 
i rasen.

Hrafnir I3 av Revehjerte, foto Anne Guntvedt



8 Sakspapirer - ekstraordinært årsmøte 2022

3.  Hvor fort vil den nye genetiske variasjonen gå tapt ved gjentatt tilbakekrysning    
med lundehund? 

Alle prosjekthundene blir DNA-testet. Selve dis-
posisjonen for Intestinal Lymfangiektasi (IL) antas 
nedarvet polygenetisk. Professor Distl mfl.3 har 
indentifisert ett gen som antas med stor sannsyn-
lighet å være koblet til IL. Om lag 75% av lunde-
hundene er dobbeltbærere (homozygote) og ca 22% 
enkeltbærere /heterozygote) av dette genet. Videre 
har to hunder som ikke var bærere av dette genet 
fått påvist IL. Genets rolle i forhold til  IL er m.a.o. 
ukjent og det antas at flere gener er av betydning 
for utløsning av IL. Vi har m.a.o. ikke pr i dag noen 
god gentest for IL. 

Vi har derfor valgt å legge mest vekt på utviklingen 
av genetisk variasjon, da dette vil styrke immun-
forsvaret, øke fertiliteten og forhåpentligvis mulig- 
gjøre en forsiktig seleksjon i fht til helseutfordringer 
i fremtiden.

Claudia Melis og medarbeidere⁴ har nylig publisert 
en studie over den genetiske variasjonen blant F1 
og F2 prosjekthunder etter de to første krysnin-
gene med buhund. Tabellen nedenfor viser, som 
man kan forvente, at den genetiske variasjonen 
reduseres raskt.  

Referanser:
1. Stronen, A, et al. PlosOne 12(6) 2017, e0177429, https://doi.

org/10.1371/journal.pone.0177429 J
2. Hundetellingen 2022, Lundehund Nytt nr 2, 2022
3. Metzger, J. et al. BMC Genomics, 2016, https://doi.

org/10.1186/s12864-016-2844-6
4. Melis, C. et al. Genes 2022, 13, 163, https://doi.org/10.3390/

genes13010163

5. Henrik Jensen, NTNU, Konsekvenser av lav genetisk 
variasjon i en populasjon (Video av presentasjon gitt 
på Åstjern, oktober 2021), https://www.youtube.com/
watch?v=5qLdn9B5YIs

6. Peer Berg, NMBU, Utfordringer og anbefalinger for 
krysningsprosjektet (Video av presentasjon gitt på 
Åstjern, oktober 2021), https://www.youtube.com/
watch?v=_7PZRc50YQ4

På klubbens fagseminar på Åstjern i oktober 2021 
anbefalte forskerne Henrik Jensen (professor, 
NTNU)⁵ og Peer Berg (professor, NMBU)⁶ å 
inkludere prosjekthundene på et tidlig tidspunkt, 
selv om dette vil kunne gi en større variasjon i 
fenotypen i rasen over en periode.

Rådene fra genetikerne er entydige:  jo 
raskere vi kan benytte krysningene i 
generell avl på rasen, jo bedre vil effekten 
av krysningsprosjektet være. 

Lundesommer Ciergis N1 (Molly), foto Maja Svorkmo EspelienGodhunden Hedwig B3, foto Helene Winther Gjerløw


