
ÅRSRAPPORT FRA AVLSRÅDET FOR LUZERNESTØVER I 

NORGE. 
  

Det er blitt registrert 21 valper i år. Det er født 9 stk, valper i 2004 som er registrer i 

år. Så dette vil slå ut litt positivt på antall valper i år. Dette er dessverre for lite 

valper for å holde rasen oppe på et forsvarlig antall individer. På sikt vil også 

antallet genetisk forsjellige hunder gå ned.  På sikt vil dette føre til høyere innavl 

for rasen. De beste linjer vil da dominere avlen og redusere det genetiske 

mangfoldet. 

  

Det er ikke bare for avlsrådet å få lavest innavls prosent på parninger. Vi må også 

se på hvor lett det er etterpå å bruke pare videre på valpene etter kombinasjoner vi 

anbefaler. Vi kan i dag pare to hunder sammen, å nesten ikke ha hunder å pare disse 

valper videre på. Dette viser hvor sårbar vår rase er i henhold til innavl 

  

Det er i år foretatt to parninger utenom det norske avlsrådet. Den ene parningen er 

anbefalt i Sverige. Den andre er foretatt uten å gå om noen. Det som er beklagelig 

er at hundene ikke er HD-røntget, ikke id-merket og ikke vært på  utstilling eller 

jaktprøve. Dette gjelder både hanne og tispe. Det er beklagelig hvis noen kjøper 

valp og får problemer med å få papirer. 

  

Vi har nå et brukbart antall hanner å ta av i avlen. Men det vill alltid være ønskelig 

med flere hanner. Dette for å spre bruken av hannene ut over flere år. Med dette vil 

vi kunne spre den genetiske massen over flere linjer. 

  

Vi har fått høre fra noen at de vurderer å parre sine tisper til neste år. Vi bør da ha 

noen flere paringer enn i år. Ønsket er at vi skal ligge opp mot 60 valper. Det vil si 

at vi bør ha ca. 15 parringer neste år. Det gir et snitt på 4 valper pr. kull. 

  

Gratulerer til de som fikk sine hunder jaktpremierte i sist sesong. Gratulerer spesielt 

til dere som har fått fram hunder til jakt og utsillingschampionat. Det er 86 starter, 

39 i EP og 47 i ÅP. Det er blitt 7 nye jaktchampioner sist sesong.   I ÅP er det 15 

stk. 1 premier, 7 stk. 2 premier og 8 stk. 3 premier. I EP er det 9 stk. 1 premier, 5 

stk. 2 premier og ingen 3 premier. Det er i alt 44 åp og ep premier. Det vil si en 

premie prosent på litt over 50 %. 

  

Det vil i løpet av høsten komme inn to hunder til Norge. Det kommer inn en tispe 

og en hanne. Hannen blir tatt inn for å brukes på to halvsøsken som importør har 

selv. Vil forhåpentlig vis bli brukt på en annen linje etter vært. Bruk av tispa vil 

vurderes når den er klar til bruk i avl. 

  

Som de fleste vet så har Lena Gustavson vært i Sveits å parret sin tispe Ciccorina 

med  Falco v. Stygwald. Valget på Falco som hanne var ikke det mest ideelle. Da 

han har en hel søster i Norge fra et seinere kull. Valget ble tatt pga blant annet at 



jakt og utstillingspremiert, området i forhold til kontaktperson og anbefalinger i 

Sveits. Valpene er godt spred i Sverige. Fra Göteborg og opp østkysten til Nord 

Sverige. Det som er beklagelig er at det til Sverige, kommer inn en halv søster av 

Falco og Gyra. Avlsrådene i Sverige og Norge må pga av dette holde en stram linje 

på videre avl på disse linjer. Det Norske avlsrådet har ikke anbefalt denne paring. 

Ingar Hære har vært med å plukke ut aktuelle hanner utifra de stamtavler som kom 

opp fra Sveits. Dette er noe som er gjort i privat regi. 

  

Avlsrådet anbefaler ikke paringer  på svenske tisper. Vi er behjelpelige med å finne 

aktuelle hanner. Når dette er gjort ber vi de ta kontakt med avelsrådgivningen i 

Sverige. Dette kommer av at vi i Norge godtar at hunder kan få anbefaling  eller 

godkjenning  uten om å være jaktpremiert på første parning. I Sverige er det et krav 

om jaktpremiering for å få anbefaling. Vi vil med dette unngå  at noen går til det 

Norske avlsrådet å får anbefalt eller godkjenning, men som ikke fyller de svenske 

reglene. 
 


