
 
 

Referat medlemsmøte NSTK region øst på Nebbenes 30.10.2016  
kl 13.00-15.30 
 
13 medlemmer møtte 
 
Tema til medlemsmøtet: 
 

1. Avl og helse 
Med fokus på at NSTK skal starte avlsråd 
Medlemmene får en fin anledning til å komme med innspill også til andre tema 

 
Hildur J. Johnsen åpnet møtet og ønsket velkommen og takket region øst sin representant, 
Anita Rædergård, for initiativet til møtet. 
 
Det ble utdelt følgende informasjonshefter: 

- NKK’s Etiske grunnregler for avl og oppdrett «Avlsstrategi» 
- NKK’s Informasjon om hundeavl 

 
Det ble vedtatt på årsmøte i 2016 at det skulle utarbeides retningslinjer for avlsråd i NSTK. 
Dagens møte omhandlet dette tema på lik linje med medlemsmøte avholdt i region vest for 
ikke lenge siden. 
Forslag til retningslinjer for avlsråd vil bli sendt ut til alle medlemmene på høring i løpet av 
kort tid og skal behandles som egen sak på årsmøte i 2017. 
 
Det ble presisert viktigheten av at et avlsråd skal være sammensatt av personer med ulik 
bakgrunn og avlsrådet skal være et rådgivende/informerende organ. 
 
Det ble debattert hvilke problemer vi har på rasen vår i dag samtidig som det ble stilt 
spørsmål til om vi egentlig har spesielle gjengangere når det gjelder rasens helse. 
 
Noen av de problemene rasen har i dag kan være relatert til den ønskede dvergveksten, 
spesielt gjelder dette skjelett/anatomiske uønskede abnormiteter. 
 
For å avdekke de hyppigste forekomstene av spesifikke problemer med tanke på arvelige 
sykdommer på rasen vår, ble dette foreslått kartlagt via spørreskjema som sendes ut til 
mange veterinærer. 
 
En annen mulighet er en helseundersøkelse som baserer seg på innsendelse av informasjon 
til et felles register, f.eks et program som Veterinærhøyskolen har utarbeidet og vi vil da få 
ut en statistikk som viser om vi har en frisk rase. Dette koster en del. Det finnes også 
programmer som gratis, men dog ikke anonymisert. En statistikk vil også være til hjelp ved 
revisjon av Rasespesifikke Avlsstrategier (RAS).  
 
Følgende ble påpekt som viktig for å danne seg et riktig bilde av rasens helse: 

- Opplysning, samhold, relasjoner, kurs, grunnkunnskap før avlsstart 
- Helsekrav/utstillingskrav 



 
 

- Lage egen gruppe for nedklipte Shih Tzu på rasespesialen 
- Raseklubben kan sette krav overfor NKK for registering av kull i rasen vår 
- Skjelett, anatomi (funksjonelle hunder) 

 
Jan Nordstrøm orienterte om nedsatt gruppe for kortsnutede hunder og hvilke problemer 
dette har medført for en del raser. 
Det skal kartlegges hvilke tiltak andre land har gjort for å møte problemer noen av disse 
rasene har i dag. 
Det viktigste hele veien er opplysningsarbeide. 
 
Oppsummering: 
Det er viktig at vi gjør noe sammen/skaper relasjoner og deler erfaringer på godt og vondt. 
Viktigheten av å dra med både gamle og nye oppdrettere samt valpekjøperne til 
opplysningsfremmende samlinger må være i fokus. 
Det ble også planlagt at regionskontakten for region øst, Anita, i samarbeide med Hege Mari 
prøver å få til en samling tidlig på 2017. 
 
 
 
 
 


