
Hastesaker utført pr e-post for styret i 
Norsk Lundehund Klubb i løpet av de to siste ukene (uke 26 og 27) før 

Værøytreffet 2009

Sak 061/09 DNA prøver av lundehunder på Værøy
Claudia Melis vil gjerne gjøre undersøkelser på lundehund som både vi eiere og rasen kan ha glede 
av framover. Det er veldig flott og spennende at vi har fått en slik ressursperson i klubben. Claudia 
har lyst til å ta DNA prøver av lundehunde på Værøy, for der er det samlet hunder fra mange land. 
Hun har laget litt informasjon om prosjektet og prøvetakingen i form av brosjyre til utdeling. 
Prosjektet er ikke fullfinansiert enda, men prøvene er veldig holdbare og kan lagres til 
finansieringen er på plass. Det vil være et samarbeidprosjekt mellom Norsk Lundhundklubb og 
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Univseritet i Trondheim. DNA prøvene vil bli tatt med 
munnsvabber som er en rask og snill metode for å innhente denne typen data.
Vedtak:
Styret gir denne prøvetakingen under Værøytreffet full støtte og håper at fleste mulig eiere stiller 
sine hunder til disposisjon.

 

Sak 062/09 Obduksjon av hund
En eier har stilt sin 10 år gamle nylig avdøde hannhund til disposisjon for obduksjon. Magetrøbbel 
uten klare indikasjoner på IL. Spørsmålet er om klubben vil dekke obduksjonsutgift på 700,-. 
Vedtak: 
Avlsrådet går inn for at vi støtter denne obduksjonen da det er en sjelden sjanse. Styret finner ingen 
grunn til å motsette seg dette og vi støtter avgjørelsen. Styret ønsker imidlertid i samråd med 
avlsrådet å ta en prinsipiell gjennomgang av dette spørsmålet for fremtidige lignende spørsmål.  
Dette tas nærmere opp på styremøte påVærøy.

 

Sak 063/09 Dekning av middagskostnader for skrivere på Spesialen
Vedtak:
Skrivere får dekket utgifter til festmiddagen selv om de er medlemmer av klubben. Alt i alt er det en  
mye rimeligere løsning enn å innhente ekstern skriver som skal ha dekket reiseutgifter i tillegg.
Styret ønsker imidlertid å ta en prinsipiell gjennomgang av dette spørsmålet for fremtidige lignende 
spørsmål. Hvem skal få dekket middagsutgifter i forbindelse med Spesialutstillinger?
Dette tas nærmere opp på styremøte påVærøy.

 

Sak 064/09 Gen for IL? Blodprøvetaking for forsker Frode Lingaas i forbindelse med 
Værøytreffet
Forsker og genetiker Frode Lingaas har kontaktet Norsk Lundehundklubb og ønsker å gjennomføre 
en genetisk undersøkelse av rasen. Han har flere problemstilligner han ønsker å jobbe med, men det 
viktigste er at han leter etter genet for IL. Finner han dette genet, og finner han en genetisk variasjon 
for dette genet hos rasen, vil det kanskje på sikt løse rasens problem med IL. Det er langt fram dit, 
men det er uhyre viktig arbeid. 
Vi må være veldig glade for at Frode Lingaas ønsker å jobbe med Norsk Lundehund. Han er 
utvilsomt den genetikeren i Norge med mest kompetanse på hund, han har forsket på genetikk hos 
hund i en mannsalder. Han ønsker nå å ta blodprøver av flest mulig lundehunder for å gjøre sin 
undersøkelse. Når man leter etter ett eller flere sykdomsgener, behøver man mye DNA. Derfor må 
han ha blod. Det er ikke nok med svaberteknikken som Claudia Melis bruker. Hun kan undersøke 



slike ting som genetisk variasjon for rasen, for hele rasen og innen familer, men hun kan ikke med 
den metoden se etter sykdomsgene. Hun kan kanskje fortelle oss om lundehunden er nær beslektet 
med de andre nordisk spisshundene, eller om der er en helt egen hunde-variant (slik mange 
lundehundeiere liker å tro?). De to undersøkelsene dreier seg om to ulike problemstillinger. 
Problemet for klubben er at denne henvendelsen fra Frode Lingaas kom veldig sent. Han ønsker 
blodprøver tatt i forbindelse med treffet på Værøy, fordi det kommer hunder fra nær sagt hele 
verden dit, så han kan få tilgang på blod fra en bredde at den totale populasjonen.
Vedtak:
Styret og avlsrådet støtter tiltaket og godtar prøvetakingen og anbefaler deltagerne på treffet at de 
stiller sine hunder til disposisjon. E-post om praktisk gjennomføring sendes treffdeltagere mandag 
kveld 29/6-09. Dyrlegene i Bodø er samarbeidspartnere til Lingaas fra Norges veterinærhøgskole og 
vil stå for det praktiske arbeidet med innhenting av prøvene. Prøver kan tas på klinikken deres i 
Bodø, men styret vil også legge til rette for at en veterinær eventuelt kan komme ut med helikopter  
til Værøy torsdag 9/7-09. Klubben dekker i så fall reiseutgiftene på ca 1400,-
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