
Finskstøvermøte Aurdal fjordcamping
12.6.22

4 stykker fra styret, 3 stykker fra komiteen og 2 stykker fra avlsrådet møtte på Aurdal

fjordcamping lørdag aften for å forberede oss litt til møtet og diskuterte litt sakene som

komiteen for møtet hadde satt opp. Det ble en fin kveld med mange tanker og

meningsutvekslinger om hva som kan være viktig for å styrke rasen fremover og for å

fange interessen for vår flotte rase. Hvordan vi kan øke medlemstallet i foreningen er det

vel ingen fasit på, men at oppdrettere forteller nye valpekjøpere om aktiviteter og

informasjon som man får gjennom medlemskap er viktig. Terje Ouff stilte med hjemme

produsert grillmat og besto oppgaven som grillkokk på mesterlig vis, det ble en trivelig

kveld på alle måter.

Møtet søndag

Innledning ved Vidar Hagen. Vidar forteller litt om rasens opphav og avlsarbeid som har

vært i Norge og samarbeid i de nordiske landene. På 90 tallet var de ca. 6000 valper født i

Norden nå er registrerings tallet på ca. 2000 valper, det er en markant nedgang, men

synkende registreringstall gjelder alle støverraser. Han fortalte om intensjon komiteen har

ved møtet som er å få en god dialog mellom avlsråd-styret i FFN og medlemmer i forhold

til avl og oppdrett. Vi har i komiteen hatt en tanke om å knytte et veterinært kontor til

rasen som er villige til å lese seg opp å få kunnskap om rase. Dette vil være til gode støtte

både for avlsråd i helse spørsmål og hundeeiere. Vi opprettet kontakt med Land

dyreklinikk som har sagt seg villige til å ta jobben med dette. Guro Byfuglien startet land

dyreklinikk i 2015. Anita Lund begynte der kort tid etter. Begge har lang erfaring og er selv

aktive med brukshunder. De har satt seg litt inn i rasen og sykdomsbildet. Det er styret i

foreningen som bestemmer/vedtar om disse skal bli engasjert av klubben. Vi i komiteen

kommer kun med forslag, men har ingen bestemmelsesrett i noen sak.

1. Helse: Spørsmål og informasjon fra veterinærer: Det ble en god dialog mellom

medlemmer og veterinærer med spørsmål om aktuelle helse spørsmål. De kjente

godt til utfordringer som Ataxi og HD, dette er problem som er relativt enkelt å

danne seg en god oversikt over da det er enkelt målbart og linjene bakover er

dokumentert relativt godt. Når det gjelder foring av valper er viktig at man forer

passe mye slik at veksten ikke skjer for raskt. Det er ikke påvist sammenheng

mellom HD og overforing, men det er uten tvil en helhetlig helse gevinst med

riktig foring. Vi har også hatt noe allergi i rasen, dette er vanskeligere å se i linjer

da dokumentasjonen er liten og ofte blir individ med allergi avlivet uten at de blir

undersøkt grundig nok til å kunne fastslå hvilken allergi de har. En utfordring her

er den økonomiske biten hvem skal betale utgiftene dette medfører, ikke alle



hundeeiere er villige til å ta denne ekstra kostnaden for så og i verste fall måtte

avlive hunden etterpå. Vi ser også en trend til mer keisersnitt, grunnen til dette er

usikkert, men det er nok en lavere terskel for å oppsøke veterinær ved valping en

tidligere og keisersnitt blir oftere valgt som en løsning for å sikre at valper

overlever fødsel. Spørsmålet er om dette på en måte kan registreres slik at vi kan

se om noen linjer er mer utsatt for dette en andre.

2. HD: veien videre:

I andre raser er HD status kravet opphevet. I Finland kan man foreta en parring

uten kjent HD status på enten mor eller far, ved neste kull må status være kjent

på begge. Hva tenker vi om dette spørsmålet? Slik vi har hatt kravene til nå er

antall hunder med sterk grad HD redusert, hunder med A, B og C status er

fortsatt på omtrent samme nivå som tidligere. Kan det være aktuelt å heller

bruke HD indeks på avlshunder. Konklusjon blant de fremmøtte er at vi bør

beholde dagens system for å ha kontroll over hvordan status er på avlshunder.

3. Ordet er fritt: Hvorfor har vi hatt fokus på bare bakdelen på hundene når det

også forekommer feil på bøger og bryst. Det er ikke er krav i forhold til avl om

dokumentasjon. Det kan være lurt om avlsrådet oppfordrer hundeeiere til også å

ta AD foto ved HD rønking, det gir en ekstra kostnad på ca. 500 kroner. Spørsmål

om testikkel kom også opp, det er delte meninger i fagmiljøet om det bør

opereres eller ikke. Hvis man velger å operere bør det skje mens hunden er

forholdsvis ung 6 mnd. og opp til 1 års alder. Arveligheten er vanskelig å vite, men

begge foreldre må være bærere av genet for at det skal slå ut. Foring ved hard

bruk? foring to ganger om dagen er en fordel, men man må være forsiktig med å

slippe hunden med mye mageinnhold, man bør også vente litt etter en lang økt

med å gi full rasjon. Hjerte størrelse? hos godt trente hunder kan ofte hjertet

være noe større enn hos hund med mindre trening, dette er ikke feil, men man

må være klar over at for stort hjerte også kan være en sykdom. Da er

muskulaturen annerledes å ikke forveksles med et friskt stort hjerte. Vi hadde

noen år unghund granskning der valpekjøpere fylte ut et skjema om hundens

utvikling, dette ga en god indikasjon på kullene som var verdifull for avlsrådet.

Dette har dessverre blitt borte, Sverige har dette fortsatt og vi bør vurdere sterkt

å sette dette i gang igjen. Hvor tidlig kan man begynne å trene valpen? Forsiktig

og gradvis trening fra 3-4 mnd. alder er bare sunt, bevegelse i terreng gir god

støtte muskulatur, men man skal være forsiktig med overbelastning i ung alder.

Jevnlig trening gjennom hele året er viktig både på yngre og eldre hunder for å

unngå skader når jakten begynner og overbelastning kan skje på hunder som

presser seg hardt. Farten hunden jager med kan også ha betydning for skader og

restitusjon. Et spørsmål er også om vi har for store og tunge hunder, en lett hund

vil ofte bevege seg lettere og få mindre skader ved hard belastning.  Anita Lund

fortalte litt om hvor viktig det er for rasen med bredde i avlen der det ikke bare

blir brukt «topp» hundene, men at vi også ser verdien av gene spredningen de

middels hundene vil tilføre rasen.

4. Oppsummering: Vi har en del sykdommer/defekter, men i all hovedsak er

Finskestøveren en sunn rase. Noen tilfeller av sykdom vil alltid komme i alle linjer,

det som er viktig er at vi har mest mulig kjennskap til sykdommer/defekter slik at



vi unngår å pare hunder som begge kan være bærere med det resultat at vi

forsterker sykdomsbildet i rasen. Vi må ikke bli så fokuserte på sykdom at det

overskygger bruksegenskapen og lar dette styre avl for mye. Åpenhet om både

defekter og bruksegenskaper fra hundeeiere og oppdrettere er meget viktig for å

ha et godt avlsarbeid.

5. Informasjon fra avlsråd: Presentasjon av ny leder Stig Søgård fra Elverum. Han

kom inn i det nye avlsrådet nå i år. Ble valgt av det nye avlsrådet som leder etter

at styret var satt. Hannhund listen som ligger ute er mer eller mindre i dag en

premieliste, det jobbes med å lage en ny liste som skal være klar i august. Videre

har de jobbet med å få registrert Ataxi status inn på dogweb på lik linje med HD

status. Avlsrådet ønsker et godt samarbeid med foreningen og oppdrettere, dette

er helt avgjørende for å lykkes i avlsarbeidet.

6. Informasjon fra styret: Ved leder Dag Rune Løvberg. Styret har mange saker å

jobbe med å det er stor aktivitet i klubben. Leder informerte også om aktiviteter

som er under planlegging. Styret ser positivt på komiteens forslag på å knytte til

seg et veterinærer kontor med god kunnskap om rasen for å bistå i avlsråd og

medlemmer. Dette sammen med planlagte aktiviteter og den positive holdningen

som nå er i foreningen vil være en ny giv som drar foreningen i riktig retning. Få

inn flere medlemmer i foreningen er også noe det jobbes med. Gratis

medlemskap ut året ved kjøp av valp er et tiltak.

Det var 19 personer til stede på møtet.

Komiteen vil takke alle for et fint møte med mange fine innspill og tanker. En

ekstra takk til Land dyreklinikk som velvillig stilte opp og delte sin kunnskap og

erfaringer.

Vidar Hagen, Knut Kjeverud, Terje Ouff, Stener Ruud, Tom Erik Skjærstein


