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11. januar 2022 

Referat Avlsutvalget Border Collie 

dato 11.01.2022 kl. 09:00-10:15 

 
Møtested: Teams 
Deltagere til stede: Oddbjørn Kaasa, Are Koren Krogh, Marit Nesse, Arvid Årdal og Karianne Kjelstrup, Torbjørn 
Jaran Knive kom inn 10:00. 

 
Saksliste: 

1/2022 Høring fra NKK 
2/2022 Revidering av RAS 
3/2022 Øyelyse søknad vi trakk – veien videre. 

 

 

1/2022 Høring fra NKK 
 Dokumenter: Høring fra NKK om innavlsgraden, brev fra NKK 

Alvsutvalget foreslår at vi støtter NKK sin innavlsgrad. 12,5 grad. Karianne svarer opp 
NKK på høringen. 

 
2/2022 Revidering RAS 

Dokumenter: Revidert ras 2020 
Kaasa ytret bekymring for punktet om HD. Det er observert mye debatt om HD og 
border collie på nettet, og direkte henvendelser. 
 
Avlsrådet vedtok etter kort diskusjon at tallmaterial for rasen og fakta gås gjennom, 
rådet kommer med en innstilling om evt endring av avlsanbefaling og mulig 
gjeninnføring av kravet om kjent HD status for foreldredyr. AA vurderes samtidig. 
Avlsrådets anbefaling med bakgrunnsmateriale sendes på høring til Fylkeslag før det 
sendes for vedtak i gjeterhundrådet og videre til Årsmøtet i NSG 2023.  
 
Vedtak: Vedtaket var enstemmig. 
 

  



Avlsutvalget BC 

 
Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 

Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

3/2022 Øyelyse søknad vi trakk – veien videre. 
Dokumenter: Svar på søknaden fra NKK, Søknaden, Innsendte brev. 
Avlsutvalget sin strategi for øyelysing (Fra RAS): Alle hunder som skal avles på skal 
øyelyses før avl og hvert 3 år. Det skal ikke avles på affiserte hunder. 
 
Avlsutvalget hadde ikke noe annet valg enn å trekke søknaden om krav til øyelysing 
før parring og deretter hvert tredje år i fjor høst. Fordi i NKK sine retningslinjer krever 
de at alle øyelyse krav før parring skal ikke være eldre 12 mnd. gammelt. Dette strider 
med hva årsmøtet til NSG godkjente i 2021, som var tre år. Derfor valgte vi å trekke 
søknaden og se på dette igjen. 
 
Hvis vi skal ha dette som et krav hos NKK, og for registrering av valpekull, må vi ha at 
hunden sin øyelyse-test ikke er eldre enn 12 mnd. før parring. 
 
Avlsutvalget gikk grundig gjennom forskning, statistikk og fagstoff rundt øyelysing når 
de satte opp strategien i 2020. De hadde også møte med øyelysespesialist, for 
innspill. Grunnen til at de valgte hvert tredje år, fremfor 12 mnd. Var på grunn av 
tilgangen til øyelysere i landet, kosten og faren for mye uregistrerte parringer.  

 
Avlsrådet vil komme med en innstilling til om det skal stilles krav om øyelysning som 
ikke er eldre enn 12 mnd. ved parring, eller om det kun skal være en anbefaling om 
øyelysning av foreldredyr. Anbefaling med bakgrunnsmateriale sendes på høring til 
Fylkeslag før det sendes for vedtak i gjeterhundrådet og videre til Årsmøtet i NSG 
2023. 
 
Vedtak: Vedtaket var enstemmig 

 


