Handlingsplan for Norsk Lundehunds
avlsarbeid 2022-2027

Basert på Klubbens Rasespesifikke Avlsstrategi fra 2014

Norsk
Lundehund Klubb

2 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norsk Lundehund

1. Handlingsplan for videre arbeid i klubben
Mål og handling

Kort sikt

Øke den effektive populasjonsstørrelsen til 200 basert på hhv 90
hanner og 110 tisper i avl for perioden 2022-2025

Lang sikt

2022-2032

• Alle tispekjøpere pålegges å ha minimum 1 kull på tispa så lenge
det ikke foreligger medisinske årsaker til å la være
• Øke kunnskapen om databasen som avlsverktøy (Lundehund
Nytt og Digitale kurs)
• Kvalitetssikre brukergrensesnittet til databasen
• Innavlsgrad ved nye kombinasjoner skal være så lav som mulig
og ikke overskride 3,25 over 5 generasjoner
• Utvikle nettverk av lokale hjelpere i forhold til gjennomføring av
paring, fødsel og valpeperioden
• Videreutvikle ASUs rådgivertjeneste for oppdrettere
• Faktabasert markedsføring av rasen på utstillinger,
konkurranser, messer og i media
• Øke den effektive populasjonsstørrelsen ved å åpne stamboken
for godkjente krysningshunder
Øke antall lundehunder i Norge til 1000 individ innen 2025
• Alle tispekjøpere pålegges å ha minimum 1 kull på tispa så lenge
det ikke foreligger medisinske årsaker til å la det være
• Utvikle nettverk av lokale hjelpere i forhold til gjennomføring av
paring, fødsel og valpeperioden
• Videreutvikle ASUs rådgivertjenestene for oppdrettere:
- Oppdatere Huskelisten for oppdrettere og anbefalte tillegg til
kjøpekontrakten
- Oppdatere hjemmesidene ang. anbefalte skjema
- Digitalt medlemsmøte om avl
• Arrangere lokale seminar om hold av- og avl på lundehund
• Faktabasert markedsføring av rasen på utstillinger,
konkurranser, messer og i media
• Kvalitetssikre informasjon om rasen på internett
• Øke populasjonsstørrelsen ved å åpne stamboken for godkjente
krysningshunder
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Redusere risiko for utløsing av mage-/tarmproblemer inkludert IL

kontinuerlig

• Oppdatere klubbens råd om foring av lundehunder i samråd
med fagmiljø
• Utarbeide anbefaling til valpekjøpere ang. miljøtrening og
sosialisering for å redusere framtidig stress
• Øke rasens robusthet overfor mage-/tarmproblemer ved
innføring av nye gener gjennom å åpne stamboken
Forbedre behandling av mage-/tarmproblemer inkludert IL

kontinuerlig

• Oppdatere Gastroguiden
• Samle informasjon om veterinærer med god kunnskap om rasens
helseutfordringer
• Arrangere seminar om ernæring og mage-/tarmproblemer hos
lundehund
• Bedre kunnskap om diagnostisering av tarmproblemer hos
lundehund gjennom kapselprosjektet
Øke rasens robusthet overfor mage-/tarmproblemer ved
innføring av nye gener gjennom å åpne stamboken
Redusere disposisjonen for mage-/tarmproblemer inkludert IL og
bedre fertilitet og generell helse ved å øke den genetiske
variasjonen

2032

• Videreføre krysningsprosjektet i samarbeid med NKK, NMBU og
Norsk Genressurssenter
• Utvikle kriterier og prosess for inkludering av prosjekthunder i
rasen
• Åpne stamboken gjennom vedtak på årsmøte for klubben
• Følge utviklingen av genetisk variasjon i rasen og prosjektet ved
DNA-analyser
Utrede andre helseutfordringer
• Utrede årsak til krampejukking hos tisper
• Utrede forekomst av hudproblemer i rasen

Opprettholde rasens opprinnelige mentalitet, bruksegenskaper,
atferd og instinkt
• Videreutvikle mentaltesten / beskrivelsen for rasen
• Obligatorisk mentaltesting av prosjekthundene
• Bruke mentaltesten ved åpning av rasen for prosjekthunder
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