Norsk Lapphundklubb

Retningslinjer for avl - lapsk vallhund, gjeldende fra 25.3.2017
Norsk Lapphundklubb legger til grunn at oppdretterne tar ansvar for å sikre god og forsvarlig
avl. Norsk Lapphundklubbs RAS og NKKs etiske grunnregler for avl, oppdrett og
avlsstrategi ligger til grunn for avl på lapsk vallhund.
Enhver oppdretter plikter å sette seg inn i disse grunnreglene og strategiene før hunden pares.
Oppdretter har ansvar for å foreta en helhetlig vurdering av begge foreldredyr og
kombinasjonen av disse. Det skal legges vekt på generell helse, bruksegenskaper og atferd.
Enhver som avler på lapsk vallhund, regnes som oppdretter. Det gjelder enten en bare har et
enkeltstående kull eller flere, og uavhengig av antall hunder en eier.
Hofter:
Hunder med HD grad A, B og C kan brukes i avl. Hunder med C-hofter kan bare brukes i
kombinasjon med hunder med A- og B-hofter. Det er i tillegg viktig å legge vekt på nære
slektningers resultat, ikke bare avlshundene. Hunder med HD grad D og E skal ikke brukes i
avl. En kan søke NKK om dispensasjon fra kravet om kjent HD-status for ett av avlsdyrene.
Avlsrådet i Norsk Lapphundklubb skal vurdere søknaden faglig og videresende den til styret
for behandling. Det er eier som selv må sende inn søknaden til NKK med en anbefaling fra
NLK. Hvis en hund med ukjent status skal brukes, skal den pares med en hund som har kjent
HD-status A eller B.
Øyesykdommer:
Øyelysningen skal ikke være eldre enn et år ved paringstidspunktet.
Om en hund med diagnose kan avles på, avgjøres i samråd med autoriserte øyelysere,
fortrinnsvis i tråd med dokumentet «Avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte
attestutstedere for arvelige øyesykdommer, revidert i 2015» (eller den til enhver tid seinest
reviderte utgave) som finnes på http://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser.
En prcd-PRA-bærer (påvist enten ved DNA-test, eller kjent status via foreldre) eller en hund
med ukjent prcd-PRA-status kan kun pares med en hund som er fri (enten ved DNA-test, eller
kjent status via foreldre). Affiserte hunder skal ikke brukes i avl.
Eksteriør:
Minst et av avlsdyrene skal være utstilt på eksteriørutstilling godkjent av NKK og ha oppnådd
minst VG jk, VG auk eller VG ak.
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