Norsk Lapphundklubb

Retningslinjer for avl - svensk lapphund, 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 svensk lapphund.
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 svensk lapphund, regnes som oppdretter. Det gjelder enten en bare har et
enkeltstående kull eller flere, og uavhengig av antall hunder en eier.
Genetisk variasjon og reduksjon av innavlsgraden er viktige kortsiktige og langsiktige mål.
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. Rasen er for liten til at vi har en indeks, og det
er derfor viktig å se på «statistikken» for nære slektninger til begge foreldredyr.
Øyesykdommer:
Hunder uten kjent status på prcd-PRA og anleggsbærere skal kun kombineres med frie
hunder. Avlsrådet anbefaler at hunder med ukjent prcd-PRA-status DNA-testes av et NKKgodkjent laboratorium for å få kunnskap om status.
Andre arvelige øyesykdommer forekommer sjelden, men må tas hensyn til ved avl.
Vi anbefaler at alle avlsdyr øyelyses. Hundene skal øyelyses før første paring, og minst en til
to ganger senere hvis de brukes videre i avl. På grunn av at rasens avlsbase er begrenset, må
vi samarbeide tett med rasens hjemland Sverige, og kravet om øyelysning må ikke være
begrensende for å kunne bruke hunder utenfor Norge i avl.
Vi viser for øvrig til «Avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for
arvelige øyesykdommer, revidert i 2015» som finnes på http://www.vetnett.no/autorisertoyelyser.
Avlsdyrene skal være utstilt på eksteriørutstilling godkjent av NKK og ha oppnådd minst VG
jk, VG auk eller VG ak.
Hvis sykdommen muskelatrofi (MA) dukker opp, vil avlsrådet her vurdere hvert enkelt tilfelle
nøye med henblikk på avlsrestriksjoner.
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