REFERAT FRA AVLSRÅDSMØTE 25.8.2016
Til stede på møtet var Bente Bjørneset, Hege Sky Mokkelbost og Kim Bellamy. Møtet fant sted over
Skype.


Styret har drøftet hvorvidt det ville være hensiktsmessig å innføre en nedre aldersgrense for
bruk av hannhunder i avl. I dag finnes ingen slik grense, men det er indirekte en nedre grense
på 12 måneder, ettersom det er nedre aldersgrense for øyelysning og patellaundersøkelse.
Styret vurderer å innføre en nedre aldersgrense på 18 måneder for hannhunder, og ønsket
Avlsrådets synspunkt i saken.
Avlsrådet vil oppfordre oppdrettere til å i større grad bruke eldre hannhunder i avl, samt å
bruke unge hannhunder forsiktig de første leveårene. Disse anbefalingene er blant annet
nedfelt i RAS. Avlsrådet mener det er «mer å hente» på å øke bruken av hannhunder over 56-7 år, enn å øke grensen fra 12 til 18 måneder, da få sykdommer dukker opp i det
tidsrommet (12-18 mnd) uansett.
Avlsrådet mener det er mer hensiktsmessig å lage anbefalinger rundt dette enn å innføre en
absolutt regel, da den totale effekten av tiltaket antas å være liten for populasjonen som
helhet. Det er store individuelle forskjeller i hvor raskt hannhundene blir «voksne» og
Avlsrådet mener oppdretter selv må vurdere når de er mener hunden er gammel nok til å bli
brukt i avl (så lenge den er over 12 måneder og helsesjekket). En 18 måneder gammel
hannhund er fortsatt veldig ung.



Det har vært et par bekymringsmeldinger til Avlsrådet, men det er lite vi får gjort med dette
med mindre vi mottar noe skriftlig, eller selv kan sjekke fakta (for eksempel via Dogweb).
Ofte er det ikke engang nevnt hvilke hunder det gjelder og da er det vanskelig for oss å gå
videre med sakene.



Sak med avl på hunder med arvelig sykdom. Kim skriver brev til oppdretter.



Dommerkompendium. Line Sørensen har gjort en flott jobb med kompendiet. Noen
punkter/bilder ble diskutert. Til neste møte skal alle ha klart innspill på tekst, og alle skal ha
funnet minst to bilder til som kan legges til.



Neste møte: 15/9 kl. 18:00

