
 

Hastevedtak vedtatt i avlsråd og hovedstyret 5.12.2022 vedrørende PRA (Progressiv 
Retinal Atrofi) sen utviklet. Iverksettes omgående. Sykdommen kan starte allerede i 3-4 
års alder og hundene kan bli helt blinde fra 6-7 års alder og helt frem til 9-10 års alder. 

Norsk Collie Klubb sine Nye Avlsanbefalinger/Krav. 

 
Hunder som har blitt diagnostisert med PRA skal ikke brukes i avl. 

• Foreldre, avkom, helsøsken og halvsøsken til hund med PRA skal ikke brukes i avl 
(fordi dette er kjente bærere eller avkom etter kjente bærere) 
 

• Hunder som har kjent(e) PRA-bærer(e) på begge sider av stamtavlen innen 5 ledd 
skal ikke brukes i avl 
 

• Alle avlsdyr skal ha en øyelysningsattest/ECVO fra norsk øyelyser som er max. 12 
mdr. gammel. Alle avlsdyr skal være øyelyst som voksne første gang, før de går i 
avl 
 

• Avlsdyr som går ut av oppdrett, skal følge vanlige anbefalinger med øyelysning 
ved 1, 4 og 6-7 år 
 

• Unntak for norsk øyelyser/ECVO attest er for de oppdrettere som bor helt 
utilgjengelig for dette i Troms og Finnmark. Svensk øyelysningsattest skal sendes 
inn til NKK og avlsrådet i Norsk Collie Klubb 
 

• Alle collies i Norge anbefales å øyelyst ved 1, 4 og 6-7 år 
 

• De oppdrettere som har valper nå, må øyelyse sine foreldredyr sammen med 
valpene. De oppdrettere som har parret, må også øyelyse foreldredyr senest 
sammen med valpene 
 

Vi ber alle oppdrettere som har disse navn på sine linjer om å følge ekstra godt med: 
Runnerway Atlas m/søsken og bakover 
Be Exclusive’s Midnight Edition m/søsken og bakover 
Brantastigs Glimmer m/søsken og bakover 
Brantastigs Grus m/søsken og bakover 
Hartwell’s Crowd Pleaser m/søsken – pr. i dag er det en kullbror som også har fått 
diagnosen PRA og det en tispe i kullet som har fått valper som vi ikke kjenner status på 
og det er importert en tispe fra kullet til Norge. Listen kan bli oppdatert når vi får mer 
informasjon. Det kjøres prosjekt i Sverige via Svenska Collieklubben og SLU på 5 PRA-
diagnostiserte hunder. 
 


