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KRYSNINGSPROSJEKTET

Vil du vite mer om norsk lundehund og krysningsprosjektet?
Mer informasjon om norsk lundehund og krysningsprosjektet finnes på klubbens 
hjemmeside: http://lundehund.no/index.php

Dersom du er interessert i å støtte prosjektet for eksempel gjennom å kjøpe en valp, 
kan du registrere din interesse her: http://lundehund.no/index.php/krysningsprosjektet/
onsker-du- krysningsvalp.

Flickra, 3. generasjon etter krysning med buhund og lundehund

Lundehund Tjorven og Pippi, 1. generasjon etter krysning med buhund og lundehund 



Prosjektet utføres som en sidepopulasjon utenfor stamboken til 
Norsk lundehund.

Alle hunder og kombinasjoner i prosjektet må godkjennes av NKK, og alle 
prosjektvalper registreres i et separat register hos NKK. 

Det foretas kryssing av Norsk buhund, Islandsk fårehund og 
Norrbottenspets med lundehund. Valpene etter disse 
krysningene vil alle bli paret med lundehunder, med mindre 
det avdekkes helsemessige årsaker som tilsier at de bør 
utelukkes. Et utvalg av disse krysningsvalpene vil i sin tur bli 
paret mot lundehunder. Først etter tilbakekryssing med 
lundehund i flere generasjoner, vil man vurdere om enkelte 
prosjekthunder kan innlemmes i rasen.

For å minimalisere risikoen for å importere nye helseproblemer 
i rasen norsk lundehund blir alle hunder av fremmed rase og 
deres avkom sjekket nøye helsemessig. Dette inkluderer bla 
HD-status, patellaluksasjon og øyelysning. I tillegg blir 
prosjektvalpene testet så langt mulig for å avdekke i hvilken 
grad de kan tenkes å være disponert for mage/tarmlidelsen 
intestinal lymfangiektasi (IL). 

Alle prosjekthundene skal mønstres minst én gang etter at de 
er utvokst. Da blir de grundig beskrevet og filmet. I tillegg 
arrangeres det visninger av prosjekthundene på de årlige 
Lundehunddagene som arrangeres av klubben.

En prosjektvalp koster det samme som en renraset 
lundehundvalp. Norsk Lundehund Klubb inngår en egen 
avtale med valpekjøperne og følger dem og hundene deres 
opp. NKK tillater i dag kun utplassering av prosjekthunder i 
Norge og Sverige. 

Formål
Formålet med prosjektet er å øke den genetiske variasjonen hos Norsk lunde-
hund for å bedre helse og velferd. Økt genetisk variasjon vil øke fertiliteten og 
bedre immunforsvaret, særlig i forhold til mage og tarm. Samtidig vil vi bevare 
rasens særegne egenskaper. 

Bakgrunn
Norsk lundehund er en særegen, gammel norsk hunderase som Norge har for-
valtningsansvar for. Rasens historie strekker seg flere hundre år tilbake i tid og er 
godt beskrevet i Lundehundboka og Norsk Lundehund Klubbs avlsstrategi 
(RAS). Av historiske årsaker har rasen gjennomgått to alvorlige flaske halser, slik 
at den genetiske variasjonen i dag er meget lav, ca. 12 %. Rasen må allikevel 
sies å være svært funksjonell og har få helseplager. Den sliter imidlertid med 
mage-/tarmproblemer. I tillegg ser man tegn på noe redusert fruktbarhet.

Organisering og forankring av prosjektet
NKKs helseutvalg og hovedstyre støtter krysning av Norsk lundehund med 
 følgende tre raser: Norsk buhund, Islandsk fårehund og Norbottenspets.  
Kryssings prosjektet skal planlegges og gjennomføres i regi av Norsk Lundehund 
Klubb. Dette skjer i nært samarbeid med NKK, Norsk Genressurssenter, Nord-
Gen og NMBU (tidligere Veterinærhøgskolen).

Erik, 1. generasjon etter krysning med Islandsk fårehund og lundehund sammen med lundehund Lina


