
Avlsrådets arbeid. 
NSTK har satt ned et avlsråd bestående av følgende personer: 
Leder: Per Åge Frank Sekretær: Maria K. Engen 
Medlem: Anita Rædergård Medlem: Jan Erik Klaastad 

 
Avlsrådet har ikke kommet så veldig langt i sitt arbeid pr i dag. 
8. oktober 2018, deltok et av medlemmene, Anita Rædergård, på et foredrag av Angelika 
Agdestein. Hun er Veterinær PhD, BSL3-Labratoriet ved Veterinærinstituttet. 

 
Tema for foredraget var: 
Hvilken relevans har Brucella canis for hundeholdet i Sverige og Norge? 

 
Dette var et veldig spennende og nyttig foredrag, som flere burde benyttet seg av muligheten 
om å delta på. Agria har også laget en artikkel om nettopp denne kjønnssykdommen hos 
hunder, og vi er svært takknemlig for at de gir oss tillatelse til å trykke dette i vårt blad. 

 
Det anbefales å lese denne artikkelen, som kommer på de neste sidene. Nå som avstander ikke 
ser ut til å bety noe, er det viktig at spesielt oppdretter er klar over denne snikende 
sykdommen. Som en oppsummering av foredraget vi deltok på, kan nevnes: 

 
Oppsummering: 
Brucella Canis 

* Forårsaker brucellose hos hund. 
* Smitter typisk gjennom parring. 
* Er ikke påvist i den norske hundepopulajonen pr i dag, 

‘ * Har vært påvist i Sverige ved to anledninger. 2011 & 2013. 
 

Brucellose 
*Er en alvorlig sykdom som kan gi abort og reproduksjonsproblemer. 
* Kan forekomme subklinisk og være vanskelig å oppdage. 
* Kan være utfordrende å diagnostisere. 
* Forebygges i Norge gjennom passiv overvåkning og implatkontroll. 

 
Mistanke bør avklares ved orkitt eller reproduksjonsproblemer sammen med importhistorikk. 

 
 

Også NKK jobber videre, og har fokus på kortsnutede raser. 
Fra veterinærhold meldes det stadig om bekymring for lidelse og manglende funksjon hos 
kortsnutede raser. At forkortet snute disponerer tydelig for problemer er nå også godt 
dokumentert vitenskapelig. NKK har lenge arbeidet med problematikken pusteproblemer og 
problemer med regulering av kroppstemperatur hos kortsnutede hunderaser. Det har vært 
fattet et enstemmig vedtak av NKKs hovedstyre om å intensivere satsingen og arbeidet med 
helseproblemer hos kortsnutede raser. Det er nedsatt en gruppe kalt NKKs Brachycephalråd, 
hvor Maria Engen Og Anita Rædergård er med i. Arbeidet her er kommet godt i gang. 
NKKs Brachycephalråd er nå underlagt Sunnhetsutvalget i NKK 

Mer informasjon om kortsnute problematikken følger senere. 

 


