
 

 

FA avlskonferanse 25.01.20. 

 

Lørdag 25. januar var ca. 100 fuglehund folk samlet til avlskonferanse på Gardermoen. De fikk høre 

innlegg fra følgende foredragsholdere: 

• Jørgen Ødegård snakket om prinsipper i avlsarbeidet. Genetikk og DNA er viktige elementer i 

avlsarbeid, men det handler også om miljø. Han hevdet at å avle bare på indeks gir stor 

effekt, fordi indeks er standardiserte avlsverdier. Ødegård mente at fremtidens hundeavl kan 

bli DNA testing av hund, fordi indeksen blir sikrere. Han snakket også om hva som påvirker 

hundens prestasjon på prøver. Det er arv og miljø. Fuglehunder som presterer bra på 

jaktprøver har ofte bra arvesett. 

 

• Marte Wetten formidlet et prosjekt om innavl i samarbeid med Norsk Elghund forbund. 

Formålet med prosjektet var å kontrollere avl og innavl. I den forbindelse var det utarbeidet 

et avlsprogram hvor man så på: egenskaper på jaktprøver, slektskap, vekting og seleksjon. 

Slektskapet ble beregnet ved hjelp av DNA. Marte snakket også om eksteriøre egenskaper i 

en avlssammenheng. 

 

 
Marte Wetten snakket om innavl og ekstriøre egenskaper i avlssammenheng. 

 

 

 



• Marit Krohg fortalte om erfaringer i NKK’s HD-prosjekt. I dette prosjektet hadde man vært 

opptatt av genetikk og arvbarhet. HD er dårlig utvikling av hofteledd, og har fått en stor plass 

i avlsarbeidet. HD-indeksen er et uttrykk for genbelastningen.  

 

Etter dette foredraget var det også en kort paneldebatt om HD. 

 

• Barbro Børjesson snakket om mentalkunnskap/test av hund. Hun har lang erfaring med 

mentaltesting av hund. Dette gjøres for å tilpasse treningen til hundens individuelle kapasitet 

og for å velge ut avlsdyr. 

 

• Per Watle fortalte om Kennel Vigdaætta. De har i tre generasjoner drevet med systematisk 

oppdrett av engelsk setter. 

 

Etter hvert foredrag var det mulighet til å stille spørsmål fra tilhørerne. Disse foredragsholderne la et 

godt grunnlag for det som skulle skje neste dag: NPK’s avlskonferanse. 

 

 

 

NPK avlskonferansen 26.01.20 Gardermoen. 

 

25 personer deltok på avlskonferansen. De som deltok var medlemmer i NPK, AR, RAS utvalget, DR 

og styret i NPK. 

• Velkommen 

Sven Tore Kittilsen ønsket velkommen.  

 

• RAS utvalget 

RAS utvalget har bestått av: Sven Tore Kittilsen, Terje Steinsund, Ole Ingebrigtsen, Isa 

Merethe Sørlie, Ulf Jørgensen og Lars Petter Berg. 

Utvalget har jobbet med evaluering av RAS dokumentet og engasjementet har vært stort. 

RAS utvalget trenger innspill fra deltakerne på konferansen. 

 

• Kennel Ørntuas – Rune Hoholm 

Oppdretter Rune Hoholm kom med noen betraktninger. Han har vært oppdretter av pointer 

siden 1995, med 13 kull fra Kennel Ørntua. Når man tenker avl må man se på hva som ligger 

bak, og man er avhengig av det som er gjort før. Rune er opptatt av gemytt, jaktlyst og gode 

viltfinnere.  Kunnskapen om avl har han skaffet seg gjennom å lese litteratur, snakke med 

erfarne oppdrettere, deltakelse på foredrag om avl og genetikk. 

Rune har basert seg på innavl/linjeavl på individer med ønskede egenskaper med tanke på å 

befeste disse egenskaper. Ved å gjøre dette får du ikke bare med deg «gullet». Men det har 

bidratt til at produksjonen av hunder fra Ørntua har blitt litt mer forutsigbar.  

Hvor finner man informasjon som oppdretter? 



Snakke med andre som har sett hunden. Snakke med oppdretter og eier av hunden. 

Avlsrådet. Egne observasjoner av hunden i ulike situasjoner. Tilgjengelige data, datahound og 

indeks.  

Indekser er et hjelpemiddel som gir noen indikasjoner. Indekser sier ikke noe om dårlige 

poter, dårlig pels, haleknekk osv. Helsemessig finnes det bare registrering av HD. 

Rune har vært åpen og ærlig om styrker og svakheter i kullene fra Ørntua. Han har også 

hentet styrke hos andre oppdrettere som har lykkes. 

 

 
Rune Hoholm. 

 

 

• RAS Bakgrunn 2015-2020. 

I 2012 påla NKK alle raseklubber å utarbeide en rasespesifikk avlsstrategi (RAS).  NPK hadde 

ingen strategi for utvikling av norsk pointer. NPK ville lage en strategi som skulle brukes, 

derfor ble det nedsatt et utvalg som startet arbeidet. 

Arbeidet startet på RS 2013. Det var diskusjoner, spørreundersøkelser, høringer, 

gruppearbeid og møter i utvalget underveis. Helse og gemytt var de viktigste elementene når 

RAS ble utarbeidet. RAS ble vedtatt på RS 2015. Målsetningen til RAS: «Utvikle pointeren til 

den mest effektive fuglehund med god helse og mentalitet, best viltfinnerevne og presise 

fuglearbeid». Samtidig ble datahound innført og tilpasset strategien for RAS. Innen 2020 skal 

pointeren være en av de tre beste rasene som viltfinner. 

Ole Ingebrigtsen gikk gjennom hvordan man bruker datahound.. Eiere må være aktive å 

sjekke datahound om opplysningene som ligger inne er riktige. Man må skille på 

egenprestasjon og index i datahound. Egenprestasjon er knyttet til hunden. Index er knyttet 

til familie. 

• RAS Status og utfordringer 

Tomstand prosenten har gått ned og viltfinnerevne prosenten har gått opp på pointeren fra 

2009 og frem til i dag.  En utfordring er hvordan importhunder blir behandlet i datahound. 

 

• Det ble gjennomført gruppearbeid i forbindelse med utarbeidelse av forslag til korrigert RAS 

for perioden 2021-2026. 

 

 

 



• Avslutning og oppsummering. 

RAS utvalget tar med innspillene fra deltakerne i evalueringen av RAS dokumentet. Utvalget 

bør også se på retningslinjer for evaluering og revisjon NKK dokument (veileder RAS). 

Fremsnakking er viktig i avlsarbeidet og NPK generelt.  Det har vært nyttig å møtes til en slik 

konferanse på tvers av landet.  

 

 

 

 


