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4 Avlskriterier. 

 

Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og 

faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene.  
 

4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 

 

Som direkte konsekvens av en hovedprioritering på helse, med fokus på genetisk variasjon og 

innavlsproblematikk, vil tiltak for å øke avlsbredden bli vektlagt tungt for denne perioden. 

Samtidig ønsker vi å heve jaktlysten generelt i rasen, og opprettholde den gode statusen for 

øvrige egenskaper. 

 

Ett svært viktig ledd i arbeidet med å nå denne målsetningen, vil være å gjøre noen 

forandringer i avlskriteriene. Forslag til de nye avlskriteriene finnes i kap. 4.2. 

Nedenfor begrunnes hver enkelt forandring i avlskriteriene: 

 
 Ordningen med utredningshanner blir erstattet av to lister over godkjente avlshunder. Det stilles de samme kravene til hundene på 

begge listene, med unntak av jaktpremiering. Helse, gemytt og eksteriør er det samme, og de samme kravene gjelder for begge 

kjønn.  

o Liste A-Jaktpremierte avlshunder: Hunden må være premiert på terminfestet fuglehundprøve (skog, lavland eller 
fjell) i Norden. 

. 

o Liste B-Avlshunder uten jaktpremiering: Hunden må være startet minst 3 ganger på terminfestet fuglehundprøve 
eller treningssamling, hvorav en av startene må være på en terminfestet fuglehundprøve. På disse startene må den ha 

gjennomsnittskarakter på jaktlyst (fart og stil) lik eller bedre enn gjennomsnittet for sitt kjønn siste 10 år. Bedømmelse 

på treningssamling må være gjort av en autorisert Fase 2 instruktør eller en jaktprøvedommer, og det skal benyttes 
samme kriterier som på en 

jaktprøve. Det må dokumenteres at hunden tar stand for vill hønsefugl 

 

Innføring av to lister med godkjente avlshunder, er et forsøk på å åpne for en større bredde i 

vårt avlsmateriale. Som omtalt i kap 2.1.1., er rasens situasjon mht til innavl alvorlig, og må 

absolutt vurderes som et viktig punkt å gjøre noe med. 

Med dagens krav til jaktpremiering, ser vi at nåløyet nok er for trangt. En svært liten del av 

populasjonen oppfyller dette, og blir godkjent som avlshunder.  

For å få med stor bredde kunne vi selvsagt fjernet kravet til jaktpremiering helt, men det ser vi 

som lite formålstjenlig mht til målsetningen om å øke rasens generelle søksegenskaper. 

 

Ved den nye inndelingen håper vi å fange opp de gode jakthundene som finner fugl, tar stand 

for denne og oppfyller øvrige avlskriterier, men som kanskje ikke har alt helt inne til 

premiering. Det kreves, som kjent, en god porsjon dressur for å få en fuglehund komplett 

RIOS. Å utelukke gode hunder fra avl, fordi eieren ikke makter å lykkes med denne 

dressuren, har vi rett og slett ikke råd til. Vi må avle på gode jakthunder, og ikke gode 

hundedressører. Et viktig moment i denne sammenheng, er at hovedtyngden av KLML-

kjøpere er førstegangs hundeeiere, som kanskje mangler den nødvendige erfaring og 

kunnskap som kreves for å få en komplett prøvehund.  

Noen føler kanskje at jaktpremiering kan være et litt uoppnåelig mål, og velger å la det være. 

Andre prøver seg kanskje på en start eller to, uten å lykkes. Kanskje lar de det da være. Det 

som nok er sikkert, er at vi har mange gode jakthunder rundt om i landet vårt som ikke blir 

vist på prøve!  

I følge avkomsgranskningen (se vedlegg), kunne 52% av de spurte tenkt seg å avle på hunden 

sin. Av de spurte som jakter, men ikke har stilt på prøve, sier 42% at de er usikker på om 

hunden oppfyller kravene. 
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Ved å opplyse og informere om denne ordningen, er det håp om at flere vil se nytten av å vise 

sin hund noen ganger for å dokumentere dens jaktegenskaper. 

Når det gjelder dresserbarhet, er sannsynligvis denne egenskapen arvbar, men ukjent i hvilken 

grad. Dette kan selvsagt virke inn på i hvilken grad eieren er i stand til å få sin hund RIOS. 

 

Vi velger å stille krav til jaktlyst (jaktlyst, fart, stil) for å kunne oppnå en forbedring av disse 

egenskapene. Ved å bruke gjennomsnittstall fra alle startende siste 10 år, håper vi dette 

noenlunde representerer rasens gjennomsnitt. Hunder som kan dokumentere et søk lik eller 

bedre enn gjennomsnittet, kan i følge andre fuglehundrasers erfaring, tilføre en avlsmessig 

fremgang for denne egenskapen med dagens registreringsmetoder. 

Listen med jaktpremierte hunder opprettholdes. Delvis for en hensiktsmessig og grei oversikt 

over de ulike avlshundene, samt kriteriene de er valgt ut etter, men også for at det nok blir et 

mål for mange å få sin avlshund på denne listen. På den måten håper vi å stimulere 

Münstereiere til fortsatt å stille sine hunder på prøver, og profilere vår flotte fuglehundrase! 

 
 Avlsrådet skal godkjenne hver enkelt parring, og ikke bare hvert enkelt avlsdyr. 

 
 

 

Med dagens system godkjenner avlsrådet avlsindividene, og ikke den konkrete parringen. 

Det kan gi noe uheldige kombinasjoner, til tross for at begge avlshundene oppfyller kriteriene. 

 

Nedenfor følger to eksempler for å belyse dette: 

 

Innavlsprosent: 

 

KLML er en liten rase. Når man skal kombinere to individer, er det svært viktig å gjøre en 

grundig innavlsberegning på kombinasjonen før paring. 

For en kombinasjon, får en ikke ha en høyere innavlsprosent enn 6,25. I teorien vil det si 

søskenbarnparing.  

Men, i praksis kan søskenbarnparing, eller paring mellom to individer som tilsynelatende er 

lenger fra hverandre, gi innavlsprosenter langt høyere enn denne grensen. 

Årsaken er at disse individene selv er et resultat av linjeavl (innavl). 

Ved første øyekast kan en sammenligning av to 4-generasjoners stamtavler se helt ok ut, og 

en enkel innavlsberegning kan gi samme svar. Tar man derimot med 5-6-7-8 generasjoner, 

kan bildet forandre seg dramatisk! En godkjent parring, for det er jo pr. definisjon det når man 

bruker to godkjente avlshunder, kan gi innavlsgrader langt over anbefalt grense, og det er ikke 

formålstjenlig for rasen. 

Det hevdes fra genetikere at 10 generasjoner påvirker hunden, så et utgangspunkt på 8 

generasjoner vil nok være fornuftig. 

 

I denne sammenheng trenger AR et lettvint og pålitelig program for beregning av innavlsgrad. 

Det vil gjøre dette svært viktige arbeidet enklere, og gi et sikrere resultat. 

 

Hd:  

 

Det heter i dag at avlshundene skal være Hd-fri (A eller B). Oppfyller de da øvrige 

avlskriterier, er det pr definisjon en godkjent paring. Hva hvis begge hundene har ett kull etter 

seg fra før, og det i begge disse kullene finnes flere valper med Hd? 

Hvis oppdretterne til tross for dette velger å kombinere disse to hundene, vil det da være 

formålstjenlig for rasen??  
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Kanskje kunne disse hundene vært brukt i en annen kombinasjon, med en makker som har en 

fin Hd-status. Sannsynligvis ville det redusert sjansene for at avkommene skulle få Hd. 

 

Hd-indekser vil for øvrig gi et mye bedre bilde av kombinasjonen mht Hd. Vi venter på NKK!  

 

 
 Parringens innavlsprosent får ikke overstige 6,25% 

 

Ikke den store forandringen, men presisering av grensen. I teorien er dette en 

søskenbarnparing, men da hundene kan være et resultat ev linjeavl, vil en søskenbarnparing i 

praksis kunne gi høy innavlsprosent. 

 
 En Hannhund bør ikke ha mer enn maksimalt 3 kull eller ca 15-20 valper ( 5% av en generasjon ) etter seg. Etter 2 kull, blir den 

satt på vent. Den blir ikke godkjent for evt. videre avl før minst 50% av avkommene er avkomsgransket for Hd. AR vil i tillegg 

gjøre en totalvurdering av avkommenes kvalitet før eventuelt hannhunden godkjennes for videre avl. 

 

 Ei tispe skal avkomsgranskes for Hd før hun kan ha sitt 3. kull. 50% av valpene fra de to første kullene må være Hd-røntget. AR 

vil i tillegg gjøre en totalvurdering av avkommenes kvalitet før tispa eventuelt godkjennes for videre avl. 

 

Dette er i første rekke et viktig tiltak for å redusere faren for den tidligere omtalte 

innavlsgradøkningen og reduksjonen av genvariasjon for rasen. 

Genetikere anbefaler at en hannhund ikke må være far til mer enn 5% av avkommene som blir 

født over en 5-års periode. Pr. dato vil dette si 15 valper. Her vil grensen for matadoravl gå. 

Når en hanne er brukt til 2 kull, settes den på vent. Før den evt. skal benyttes mer, må AR 

være sikker på at avkommene ikke har en høyere frekvens av Hd og evt. andre arvelige 

sykdommer enn rasens generelle status. Dette vil bli dokumentert gjennom en 

avkomsgranskning. Samtidig vil man med denne søke å finne ut litt mer om avkommenes 

øvrige egenskaper, før hunden evt. brukes ytterligere til avl.  

Det samme vil også gjelde for tispene. 

 
 Kull godkjent av avlsrådet annonserer fritt på klubbens valpeformidling på www.munsterlender.org, men på to forskjellige lister 

hvor godkjenningskriteriene presiseres. Avlsgodkjenningen ( A eller B) av tispa bestemmer plassering av kullet på 

valpeformidlingen. 

 

Samme system som i dag, men med de to ulike listene på hver sin side. Øverst på hver side vil 

det stå hvilke kriterier som gjelder for hundene i den kategorien de tilhører.  

Under godkjente paringer vil kullet stå under den kategorien hvor tispa hører til. Eks.; ei tispe 

som er godkjent uten jaktpremie, og paret med en jaktpremiert hanne, vil stå på godkjente 

paringer under liste B. Ei Jaktpremiert tispe som blir paret med en godkjent hanne uten 

jaktpremie, vil stå på godkjente paringer under liste A. 

 

De øvrige forandringene er hovedsakelig omformuleringer tilpasset de nye avlskriteriene, men 

med samme innhold som tidligere. 
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4.2 Avlskriterier 2007-2017 

 

 

Avlskriterier Kleiner Münsterländer 

 

Ordningen med utredningshanner blir erstattet av to lister over godkjente avlshunder. Det 

stilles de samme kravene til hundene på begge listene, med unntak av jaktpremiering. Helse, 

gemytt og eksteriør er det samme, og de samme kravene gjelder for begge kjønn. 

 

Kriterier til godkjente avlshunder liste A - Jaktpremierte:  

 

Helse: 

 

 Hd-røntget med status fri A eller B. 

 Være klinisk frisk. 

 

Eksteriør: 

 

 Minimum 2xExcellent/Very Good UK eller 2xGood AK for forskjellige dommere 
 

 

Gemytt: 

 

 Kritikker fra utstillinger eller jaktprøver må ikke inneholde negative bemerkninger om 

gemytt. 
 

Jaktegenskaper: 

 

 Hunden må være premiert på fuglehundprøve (skog, lavland eller fjell) i Norden. 

 
 

 

Kriterier til godkjente avlshunder liste B – Ikke jaktpremierte:  

 

Alder:  

 

 Under 5 år ved godkjenning 

 

Helse: 

 

 Hd-røntget med status fri A eller B. 

 Være klinisk frisk 
 

 

Eksteriør: 

 

 Minimum 2xExcellent/Very Good UK eller 2xGood AK for forskjellige dommere 
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Gemytt: 

 

 Kritikker fra utstillinger eller jaktprøver må ikke inneholde negative bemerkninger om 

gemytt. 
 

Jaktegenskaper: 

 

Hunden må være startet minst 3 ganger på fuglehundprøve eller 

treningssamling, hvorav en av startene må være på en  

fuglehundprøve. På disse startene må den ha gjennomsnittskarakter på 

jaktlyst (fart og stil) lik eller bedre enn gjennomsnittet for sitt kjønn 

siste 10 år. Bedømmelse på treningssamling må være gjort av en 

autorisert Fase 2 instruktør eller en jaktprøvedommer, og det skal benyttes samme kriterier 

som på en jaktprøve. Det må dokumenteres at hunden tar stand for vill 

hønsefugl. 

 

ALTERNATIVT:  når vi får utarbeidet avlsindekser for jaktlyst, skal en kombinasjon 

ha samlet indeks for jaktlyst over 200, samt dokumentert stand for vill hønsefugl. 

 
 

Øvrig – gjelder samme for liste A og B 
 

 Hunden må være id-merket og registrert i NKK 

 

 Eier må være bosatt i Norge 

 

 Avlsrådet skal godkjenne hver enkelt parring, og ikke bare hvert enkelt avlsdyr.   

 

 Parringens innavlsprosent får ikke overstige 6,25%  

 

 En avlshund bør ikke ha mer enn maksimalt 3 kull eller ca 15-20 valper ( 5% av en 

generasjon ) etter seg. Etter 2 kull, blir den satt på vent. Den blir ikke godkjent til evt 

videre avl før minst 50 % av avkommene er avkomstrgransket for Hd. AR vil i tillegg 

gjøre en totalvurdering av avkommenes kvalitet før eventuelt avlshunden godkjennes 

for videre avl. 

 

 Kull godkjent av avls rådet annonserer fritt på klubbens valpeformidling på 

www.munsterlender.org, hvor godkjenningskriteriene presiseres. Avls godkjenning (A 

eller B) av tispa bestemmer plassering av kullet på valpeformidlingen. 

 

 Eieren plikter å underrette avlsrådet hvis det avdekkes arvelige sykdommer eller andre 

forhold som vil påvirke hundens avlskvaliteter.  

 

 Hundeeieren søker skriftlig til AR om avlsgodkjenning, og vedlegger nødvendig 

dokumentasjon. 

 

 Tisper slettes fra avlslisten ved fylte 9 år. 

 

 Hanner slettes fra avlslisten ved fylte 10 år. 
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 Avlsrådet står fritt til å ta bort hunder fra avlslisten hvis det dukker opp forhold som 

gjør at videre avl på hunden er ødeleggende for rasens utvikling. Likeledes står 

avlsrådet fritt til å gjøre unntak fra bestemmelsene i tilfeller hvor det vil være 

formålstjenelig for rasens utvikling. 

 

 Hannhund- eller tispeeiere har ikke automatisk krav på å få godkjent 3 kull etter sin 

hund, selv om den oppfyller NMLK’s krav til avlshunder. Hunden må gjennom 

avkomstgranskningen vise at den som avlsdyr har kvaliteter som fremmer den videre 

utviklingen av rasen; som en sunn, vennlig, rasetypisk og allsidig fuglehund. 
 

 

 

5.0 Avslutning. 

 

Avlsrådet i NMLK har gjennom denne planen satt en del mål og foreslått tiltak for å nå disse 

målene, som vi tror vil være med på å gjøre Münsterländeren til en bedre jakthund for norske 

forhold og for de fleste jegere. Vi legger stor vekt på at Kleineren skal være en sunn, frisk og 

omgjengelig jakthund. Avlsplanen vil være retningsgivende og bindende for avlsrådet den 

neste 10-års perioden.  

 

 

 

 

 

Eva Kulstadvik   Stian Holmen   Tor Suleng    

          

 

6.0 Vedlegg: 

Avkomsgranskningen 2005 - finnes på hjemmesiden til NMLK 

 

 

 


