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Tilbakemelding på høring ang. innavlsgrad – Norsk Collie Klubb 

 

Norsk Collie Klubb sendte ut høringen til alle våre registrerte oppdrettere og her er vår 
tilbakemelding: 

 

Norsk Collie Klubb ønsker at innavlsgraden skal gå ned til og med 12,5 % som max og 
gjerne påpeke at 6,25% er anbefalt og opp til 12,5% er unntaket. Samtidig ønsker vi å 
høre hva konsekvensene av brudd på maksgrensen blir. 

 

Innspill: 

 Norsk Collie Klubb (NCK) har ikke hatt valpekull med innavlsgrad over anbefalte 
6,25% med unntak av en tjuvparring. Innavlsgraden ligger langt under 6,25%. 

 NCK har tidligere innsendt bekymring som gjelder registrering av utenlandske 
hunder brukt i avl, eller importerte hunder, som senere er brukt i avl, som har 
mangelfulle stamtavler, flere er registrert flere ganger og oppdrettere mener 
derfor ikke at man kan stole på den oppførte innavlsgrad. 

 NCK mener også at selv om en valp har 0% i innavlsgrad, så sier det ingenting om 
arvemasse tap (Ahnenverlust) som man blant annet kan søke opp og finne ut på 
collie-online.com. På den måten kan 2 hardt innavlet foreldre med hver sin 
stamme, produsere valper med 0% i innavlsgrad, men likevel ha et arvemasse tap 
på 30%. 

 NCK ønsker å få vite hvordan NKK ønsker å håndtere importer med innavlsgrad 
høyere enn 12,5%. 

 NCK ønsker å få vite om NKK planlegger bedre rapport muligheter i dogweb, både 
for avlsrådet, men også for den enkelte oppdretter. I dag er det f.eks. ikke mulig å 
hente ut rapport på kull, da grensen er satt for 5 stk som minimum, dette er bare en 
ting, hente ut HD rapport, hvor også foreldrestatus er satt opp. Andre ønsker som 
registrering av dna tester, informasjon om matadoravl status på hver enkelt 
hannhund, slik det gjøres i den DKK sin dogweb.   

 

På vegne av Avlsrådet og Styret 

Lise-Lotte Wulff 


