
 
 
Sak til RS 2021 Buskerud Elghundklubb.  

 
RS-sak 2021 - Endringer i krav for avlshunder for NEG 

Behk støtter saken til FS, men mener vi vil oppnå ønsket resultat i form av genetisk utvikling og 
variasjon for vår nasjonalrase ved at følgende ordlyd endres:  

 
 RS ber forbundsstyret søke Norsk Kennelklubb om registreringsnekt for avkom etter hanner av 
Norsk Elghund Grå med mer enn 80 avkom uavhengig av landegrense.  

Behk er positive til at hunder importeres og brukes i avl på tvers av landegrensene, men ut ifra 
dagens situasjon får vi ikke ønsket effekt ved at det importeres hunder som har nådd maks grense for 
avkom i våre naboland. Vi ser registreringsnekt som det viktigste momentet for å kunne unngå 
matadoravl og å få realisert ønsket om å få unge hunder ut i avl.  Lite variasjon i av hunder som blir 
benyttet i avl og matadoravl undergraver all aktivitet med hund med tanke på ressurser som går med 
til dommerdager, få nye ut på prøve, utstilling eller helsesjekk. For hvor hvorfor bruke ressurser på å 
dokumentere egenskaper for videre avl, når det bare er få hunder som blir anvendt?  

Vi har de siste årene sett en positiv fremgang på NEG i eget land. Det er mange gode hunder og det 
er derfor viktig at flere får prøvd seg i avl. Fortsetter vi som vi gjør i dag vil avlsmateriale bli smalt og 
gå feil vei i løpet av få år.  

Norge har raseansvaret for NEG, derfor bør Norge sitte i førersetet for genetisk utvikling for vår 
nasjonalrase.  Slik det er i dag har våre naboland strengere krav til antall avkom pr hund enn det 
Norge har. Dette er også viktig for å styrke mandatet til AU i eget land, og få tydeligere avlsmål som 
omhandler bruksegenskaper, slektskap og helse.  

 

Forlag til vedtak:  

Årsmøte i Behk vedtar at saken fremmes frem for RS 2021.  


