
Rädda rasen
eller

göra så gott man kan
Avelskommittén

Norsk Buhund Ringen



Organisation
• Ursprungslandet ”äger” 

rasen och rasstandard
• Rasstandard beskriver rasen
• Kan ändra i rasstandard

• Rasansvar inom varje lands 
kennelklubb

• Förvalta rasen inom landet
• Delegeras till rasklubb

(NBR via SSUK)
• Rasstandard
• Stadgarna
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Stadgar
§ 1 Mål 

Rasklubben Norsk Buhund Ringen, som är en ideell förening, har 
till mål att inom ramen för SSUKs stadgar tillvarata specifika 
intressen för norsk buhund genom att:
• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt 

sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. 
• Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och 

verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna. 
• Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess 

fostran, utbildning och vård. 
• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt 

intresse för hundägaren och hundägandet. 
• Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden 

och hundägaren och hundägandet. 

§ 2 Verksamhet 
För att nå det uppsatta målet ska klubben: 
• Informera och sprida kunskap om Norsk Buhund Ringen –

dess mål, organisation och arbetsformer. 
• Informera om norsk buhund och dess användningsområden. 
• Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av 

SSUK och SKK upprättade riktlinjer. 
• Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för norsk buhund

inom och utom landet. 
• Informera instruktörer och hundägare så att hundarnas 

rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
• Anordna verksamheter i enlighet med SSUKs direktiv. 
• Stödja och medverka i SSUKs och SKKs forskningsarbete.
• Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
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Verktyg för rasklubbar
• RAS – Rasspecifik Avel Strategi
• Rasspecial
• Poängjakten

• Mentalitet
• Hälsa
• Exteriör
• Bruksegenskaper

• Tävlingar och prov hos SKK, SBK…
• Det där som står i våra stadgar
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Hur går det för norsk buhund i Norge?
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Antal födda/år/ras År 2000 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020
norsk elghund grå 1257 1107 958 976 980 904 890 870 941 787 767 743 811
norsk elghund sort 139 148 184 183 177 149 167 207 210 224 228 257 230
norsk lundehund 71 60 45 54 87 70 71 89 90 99 103 85 132
haldenstøver 18 9 20 39 10 23 22 14 11 31 4 33 38
norsk buhund 126 64 80 91 117 85 73 109 76 164 134 163 112
dunker 233 201 124 142 162 103 101 174 103 143 152 139 112
hygenhund 21 52 37 14 53 43 9 23 19 33 32 43 42
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Status för norsk buhund Norge
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Rädda rasen…
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HD
Ögon

Inavel

Valpar

MatadorerVariation

Epilepsi

• Fakta
• Kunskap
• Tillförlitliga källor
• Verktyg
• Sätta in olika delar i ett 

sammanhang – RAS

Mentalitet

Hälsa

Egenskaper

Exteriör
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Norge och Sverige
Hur hänger vi ihop?



Norge och Sverige
• Norge

• Krav på känd status på föräldradjuren för registrering av valpar.
• HD
• Ögon

• Parning norskägd tik med känd status med hane i Sverige utan känd status - valpar kan inte registreras i Norge.
• 2016—2019 registrerades 540 hundar.
• 5 valpar med svensk förälder, 1 kull.
• 10 importerade varav 6 från Sverige.
• 2% av hundarna kan knytas till Sverige.

• Sverige
• Inga krav på känd status
• Parning med hane i Norge med tik som inte uppfyller norska kraven går bra.
• Kommer hanhundsägare i Norge kräva att tikar från Sverige uppfyller norska registreringskrav?
• 2016—2019 163 registrerade valpar i Sverige. 48 st (30%) antingen importerad eller med en icke-svensk 

förälder. Av dessa är 12 importerade från Norge och 2 från Finland.

• Valpar kan importeras över gränsen och registreras utan problem.
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Nuläge, var är vi i Sverige?
• Population/avelsstruktur

• Numerärt liten population
• Nära släkt med norsk population

• Uppfödare
• Få svenska uppfödare
• Få som tar en eller två kullar
• Håller oss inom inavelsgränser, dvs 2,5% på fem år

• Hälsa
• God
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Uppfödare i Sverige
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Svenskfödda valpar 1974-2020
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Alla uppfödare 
som sedan 1974 
haft 50 eller fler 
valpar.
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Uppfödare/slutsats
• Kommer vi att ha uppfödare i framtiden av buhund som tar tre eller 

fler kullar per år?
• Sannolikt inte, den storskaliga uppfödningen ligger inte i tiden.
• SKK: Den vanligaste uppfödaren tar en eller två kullar totalt.
• NBR: Den vanligaste uppfödaren är en med kennelnamn, dvs tre eller fler 

kullar totalt. 

• Uppfödare av norsk buhund
• Följer rekommendationer, i stort sett…
• Beroende av import från Norge
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Hälsa
• Inavel

• ”Ju mer lika på utsidan desto mer lika på insidan”
• Ett sätt att befästa typ av något
• SKK rekommendationer och förbud
• Leder till låg genetisk variation
• Otidsenligt

• Sjukdomar
• Ofta kopplade till inavel
• Selektering av en egenskap gav också en annan
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Genetisk variation
• Valpens del av arvsmassa

• 50% från hane
• 50% från tik
• Slumpen styr vilka 50%

• Genetisk variation
• Räknar olikheter i genpar
• 0 – alla genpar är lika
• 1 – alla genpar är olika
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Genetisk variation
Norges Veterinärhögskola har 
under 2021 undersökt den 
genetiska variationen för norsk 
buhund.

• 0,61
• 2-7 varianter av samma gen
• Varje 10 år
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Summering
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Mentalitet

Hälsa

Egenskaper

Exteriör

Hälsa

Egenskaper
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Exteriör
Egenskaper
Hälsa
X Mentalitet
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Vad är det absolut viktigaste hos hunden?
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Mentalitet

Hälsa

Egenskaper

Exteriör

Hälsa

Egenskaper

Exteriör

Hur skall vi arbeta med 
mentalitet inom NBR?
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Mentalitet
• Verktyg

• BPH ger en bild av en hunds reaktioner och känslolägen i olika situationer

• Hundens ålder vid beskrivningen
• 12-24 månader

• Ger en bild av:
• Hunden

• Barn
• Barnbarn

• Kullen
• Alla Kullar
• Rasen

• Uppfödardiplom

202022-03-06



21

Beskrivning av 
hunden.
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Beskrivning av 
hundens samtliga 
avkommor.
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Beskrivning av en 
kull.
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Beskrivning av en 
kull.
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Beskrivning av en 
avkomma.
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Beskrivning av en 
avkomma.
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Fokusområden kommande period
• Mentalitet – BPH
• Uppfödning

• Kvalitet framför kvantitet
• Hanhundar
• Få upp intresset för att valpa
• Ge kunskap om hur buhunden är för förstagångs uppfödaren
• Uppfödarskola på hemsidan och i Buhundbladet

• Hur väljer man hanhund
• Hur välja valpköpare
• Kullutvärdering
• Vad hanhundsägaren ska tänka på

• Mentorskap för både tik- och hanhundsägare
• Medlemsmöten med uppfödning och mentalitet som fokus
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