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Innledning 

NKK har vedtatt at alle raser skal ha en rasespesifikk avlsstrategi fra og med 01.01.2014. RAS 

skal bidra til å tydeliggjøre målene klubben har for rasen, og beskrive strategien for å nå disse 

målene. Den vil således, ved siden av avlsplanen, være et viktig verktøy for å sikre en sunn 

og rasekonform avl i framtiden.  

RAS er gyldig i 5 år, og NMLK sitt styre er ansvarlig for at dokumentet revideres og sendes inn 

for godkjenning hvert 5. år. Årlige evalueringer og eventuelle korrigeringer i avlsarbeidet skal 

gjennomføres av avlsrådet. 

Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 

Opprinnelsen til Kleiner Münsterländer er vanskelig å fastslå nøyaktig, men man finner 

lignende hunder avbildet på malerier fra det 16. og 17. århundre, og man antar at rasens 

forfedre har eksistert i Europa i siden middelalderen. Utviklingen av rasen startet i andre 

halvdel av det 19. århundre. På denne tiden fantes det kun noen få eksemplarer rundt om på 

bondegårder og i små landsbyer i området rundt Münster og i deler av regionen Niedersachsen 

nær den nederlandske grensen. To av dem som hadde tatt vare på disse hundene og som 

skulle få spesiell betydning for den videre utviklingen, var overlærer Clemens Heitmann i 

Burgsteinfurt og jaktoppsynsmann Bernhard Wolberg i Dorstein. Begge disse avlet 

systematisk på hunder som stammet fra hundreårgamle nordtyske støverhunder og stående 

jakthunder. Man antar at det også fantes krysninger med belgiske og franske spaniel i disse 

linjene. 

Disse to stammene, den sirlige og smekre Heitmannske, og den kraftigere Wolbergske eller 

Dorsteinske, danner grunnlaget for det som skulle bli rasen «Kleiner Münsterländer». Begge 

stammene hadde utviklet seg over flere tiår uavhengig av hverandre gjennom konsekvent 

renavling. I 1912 ble den Dorsteinske tispen «Mirzel II 40» paret med den Heitmannske 

hannhunden «Boncoeur II», og kullet som ble født 30. september 1912, var begynnelsen på 

sammensmeltingen av de to stammene og rasen Kleiner Münsterländer slik vi kjenner den i 

dag. 

En sentral skikkelse i utviklingen av Kleiner Münsterländer var Edmund Löns, bror av den 

kjente forfatteren og naturforskeren Hermann Löns. Edmund Löns var en svært engasjert 

oppdretter og raseentusiast, som gjennom tallrike artikler i jaktpressen var med på å gjøre 

rasen kjent, og førte til at den fikk en rask utbredelse både i Tyskland og i utlandet. Til å 

begynne med var Kleiner Münsterländer en ren brun-hvit rase, men så overrasket Löns 

foreningen med et kull brunskimmel som han fremstilte som en mutasjon. To av hannhundene 

i dette kullet; "Beccas-Löns" og "Bingo-Löns" ble etter det vi vet i dag forfedrene til samtlige 

brunskimler. De stammet fra en paring mellom "Heidenrauch-Jungklaus" og Epagneul Breton 

tispa "Kesselflickers Flora", som Löns skal ha skaffet seg på eventyrlig vis. 

Den 17. Mars 1912 ble Verein für Kleine Münsterländer Vorstehhunde (Heidewachtel) stiftet i 

Osnabrück etter sterkt engasjement fra lokale jegere. De 68 medlemmene vedtok klubbens 

lover og retningslinjer, og besluttet opprettelse av et avlsregister. De første årene gjorde 
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mangelen på en beskrevet rasestandard arbeidet i foreningen vanskelig. I 1921 publiserte Dr. 

med. et phil. Friedrich Jungklaus i samarbeid med Löns et vitenskapelig verk om Kleiner 

Münsterländer som også inneholdt en rasebeskrivelse, og deler av denne har sin gyldighet 

ennå i dag. Keliner Münsterländer ble anerkjent som rase av FCI 14.02.1955.  

Den første Kleiner Münsterländeren vi kjenner til i Norge, Biene-Wehrs (23358), ble importert 

fra Danmark i 1962. Oppretteren var fra Hamburg og Biene ble først solgt til Danmark før hun 

kom til Norge. Den 3. juni 1962 ble Biene paret med Storebælts Chapeau (221867), og 

resultatet ble 6 valper, 1 hannhund og 5 tisper. Disse ble solgt til blant annet Vadsø, 

Trondheim, Bergen og Ørstavik, og ble begynnelsen på den norske populasjonen.  

Utbredelsen i Norge skjedde relativt langsomt, og Kleiner Münsterländer er aldri blitt noe stor 

rase her. De første 50 årene ble rasen hovedsakelig benyttet som stående fuglehund, men 

spesielt de siste 5 årene har vi sett at flere og flere tar rasen i bruk til flere jaktformer, blant 

annet som kortdrivende hund på klovvilt. Rasens allsidighet gjør at den er svært godt egnet 

for jegere som driver forskjellige former for jakt, og som ønsker en hund som behersker flere 

jaktformer. Denne utviklingen vil sannsynligvis forsterke seg i fremtiden, og må også tas 

hensyn til i rasspesifikk avlsstrategi. 

Overordnet mål for rasen 

Overordnet avlsmål er å framavle allsidige jakthunder med god og robust helse, stabilt og godt 

gemytt, brede jaktlige egenskaper og funksjonell form som kan bistå jegeren med alle praktiske 

oppgaver før og etter skuddet.  

  

Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 

Kleiner Münsterländer er en liten rase i Norge. De siste 10 årene (2008 – 2017) er det totalt 

registrert 826 individer, altså et gjennomsnitt på ca. 82 per år. Siden de fleste Kleinere lever i 

minst 10 år, antas det at totalt antall individer ligger stabilt mellom 800 og 900. Antall valper 

som fødes i Norge er vanligvis ikke nok til å dekke etterspørselen, og vi har derfor sett en 

betydelig import av valper fra utlandet i hele perioden.    

Gjennomsnittlig kullstørrelse 

Statistikken for de siste 10 årene viser at gjennomsnittlig kullstørrelse holder seg svært stabilt. 

Dette viser at rasen har god formeringsevne, og ut fra utviklingen av størrelsen på kullene er 

det ingen tegn på reproduksjonsproblemer. 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall Valper 100 41 47 68 26 111 56 61 83 80 

Antall kull 15 7 7 9 4 15 9 9 13 12 

Gjsn. Kullstørrelse 6,7 5,8 6,7 7,5 6,5 7,4 6,2 6,7 6,4 6,7 
 

Innavlsgrad 

Avlsplanen for Kleiner Münsterländer 2017-2027 som ble vedtatt på årsmøtet 2017, foreskriver 

en maksimal innavlsgrad på 6,25. For en liten rase som KlM er det spesielt viktig å ha en størst 
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mulig genetisk variasjon i populasjonen. Dette er en forutsetning for å opprettholde god helse 

og funksjonalitet. En høy innavlsgrad medfører dublering av gener, også gener med negativ 

påvirkning, noe som på sikt kan føre til økte helseproblemer og nedsatt fruktbarhet. Det er 

derfor et mål å holde innavlsgraden så lav som mulig, og det bør vurderes å sette ned maksimal 

tillatt innavlsgrad ved neste versjon av avlsplanen. 

Vi har i dag ingen verktøy som er gode nok til å beregne en nøyaktig innavlsgrad over 5 

generasjoner eller mer. Siden vi har svært få hunder med bare «norske» aner, er det mange 

hull i stamtavlene i Dogweb, spesielt i 4. og 5. generasjon. I tillegg er det en del utenlandske 

hunder som er registrert flere ganger i Dogweb med forskjellige registreringsnummer. 

Beregning av innavlsgrader gir likevel en god indikasjon, selv om de ikke blir helt nøyaktige. 

I perioden 2008 til 2017 viser en gjennomgang av innavlsgraden for norske kull at de fleste 

oppdrettere er bevisst på innavlsgrad og har holdt denne på et lavt nivå. Noen unntak er det, 

der enkelte kull har lagt tett opptil og sågar over anbefalt innavlsgrad. Gjennomsnittlig 

innavlsgrad for kull i denne perioden er imidlertid lav og godt under avlsplanens foreskrevne 

maksverdi.  

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gjsn. Innavlsgrad 1,03 0,98 1,08 1,33 0,34 1,13 0,52 0,63 1,06 1,03 
 

Selv om denne statistikken ser bra ut, er det likevel grunn til å være på vakt. Gjennom 2016, 

2017 og videre inn i 2018 ser vi en økning av antall kull med høy innavlsgrad. Dette skyldes at 

enkelte hanhunder har vært brukt i alt for høy grad når vi ser den skandinaviske populasjonen 

under ett, samtidig som det har foregått en stor import av genetisk materiale, spesielt fra 

Danmark og Sverige. 

 

Matadoravl 

En avlshund bør ikke ha mer valper enn maksimalt 5 % av en generasjon etter seg. For Kleiner 

Münsterländer utgjør dette maksimalt 3 kull eller 15-20 valper. Dette er fastlagt i gjeldende 

avlsplan, der det også er bestemt at avlshunder blir satt på vent etter 2 kull og ikke godkjennes 

for videre avl før minst 50% av avkommene er gransket for HD. For den delen av avlen som 

drives innenfor Norsk Münsterländer klubb er matadoravl derfor ikke noe problem. 

Når det gjelder avl som foregår utenfor klubbens rammer har vi ikke noe kontroll på dette. Sett 

i et norsk perspektiv har vi ikke sett eksempler på matadoravl, med ett unntak der en 

kombinasjon med samme tispe og hanhund er benyttet i 5 påfølgende kull.  

Sett i et internasjonalt perspektiv ser vi imidlertid tendenser til matadoravl. Dette gjelder enkelte 

hanhunder som vi finner igjen i linjene til mange kull både i Tyskland og Skandinavia, og som 

dermed har fått sine gener spredd i en uforholdsmessig stor del av populasjonen. 

 

Hanner og tisper brukt i avl 

For å ivareta genetisk variasjon og samtidig kunne oppnå avlsmessig fremgang, bør avlen 

fordeles på så mange ulike individer som mulig innenfor den beste halvdelen av populasjonen. 

Det forutsettes da at hundene er klinisk friske og har de viktigste rasetypiske egenskapene på 
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plass. Når vi ser på en oversikt over hanner og tisper brukt i avlen for Kleiner Münsterländer, 

har vi valgt å benytte statistikk fra årene 2001 til 2010. Dette fordi 8 år er den øvre aldersgrense 

for å ha kull på tisper. Statistikken inkluderer importer. 

Årstall 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ant. Fødte hunder 54 83 43 63 73 82 67 108 61 67 

Ant.Tisper med Kull 5 11 2 6 6 10 2 9 7 9 

Ant. Hanner med Kull 5 3 4 4 2 1 5 6 5 5 

Ant brukt i avl (%) 18,5 16,8 13,9 15,8 10,9 13,4 10,4 13,8 19,6 20,8 
 

Gjennomsnittlig har vi benyttet 15,4 % av hundene i denne perioden i avl. Dette er tall som vi 

ikke er fornøyd med og har som mål og få øket. 

 

Innhenting av avlsmateriale fra andre land 

I 2006 ble det det stiftet en internasjonal organisasjon for Kleiner Münsterländer (KlM-I) med 

hovedmål å etablere en base av avlshunder for utveksling av avlsmateriale over 

landegrensene. Hensikten er å sikre en genetisk bred og sunn base av rasetypiske hunder 

som alle medlemslandene kan nyte godt av. Norge ble medlem i 2010, men har på grunn av 

vanskelig tilgjengelige prøver og liten interesse blant oppdrettere foreløpig ikke dratt aktivt 

nytte av dette. 

Det har vært noen oppdrettere de siste årene som har dradd til våre naboland Sverige og 

Danmark for å pare tispene sine, men det har ikke alltid vært vellykket. Det er en del usikkerhet 

om hvorvidt forhold knyttet til utenlandstur (eks. vaksinasjoner, tabletter, stress) kan påvirke 

tispenes drektighet. 

Den viktigste innhenting av avlsmateriale fra utlandet skjer derfor gjennom import, som har 

vært betydelig den siste tiårsperioden. 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall Valper totalt 100 41 47 68 26 111 56 61 83 80 

Importerte 8 20 20 8 18 14 13 21 15 16 

Importerte % av total 8,0 48,8 42,6 11,8 69,2 12,6 23,2 34,4 18,1 20,0 
 

Gjennomsnittlig ligger antall importerte hunder i perioden på 28,9 %. Isolert sett er dette bra 

for genetisk variasjon i basen. Problemet er imidlertid at det aller meste av denne importen går 

utenom avlsrådet, slik at vi ikke har noen kontroll på hvilket genetisk materiale som importeres.  

 

Mål og strategi 

Overordnet mål er å øke den genetiske variasjonen i populasjonen for å opprettholde god 

helse og funksjonalitet og oppnå avlsmessig framgang. Dette vil vi oppnå gjennom følgende 

tiltak: 

• Ha fokus på lav innavlsgrad, informere og råde oppdrettere ved valg av hannhund. 

• Begrense bruken av hunder fra linjer med matadoravl. 
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• Øke prosentvis antall hunder fra hver generasjon som benyttes i avl. I en 

medlemsundersøkelse gjennomført sommeren 2018 svarer ca. 40 % at de kunne tenke 

seg å få hunden avlsgodkjent. På spørsmål om hvorfor hunden ikke benyttes i avl 

svarer 6,7 % at det er for mye styr, 10,7 % for dårlig tid, 14,7 % at de ikke kan nok og 

23 % angir annet som grunn. Dette viser at potensialet for å få økt antall hunder som 

benyttes i avl er til stede i betydelig grad, og at det viktig å tilrettelegge for at dette kan 

gjennomføres. 

• Fortsette å innhente avlsmateriale fra utlandet, men ha mer kontroll på kvaliteten. Et 

viktig tiltak er å stimulere norske Kleinereiere til å delta på prøver som er internasjonalt 

avlskvalifiserende for derigjennom å kunne delta i avlssamarbeidet i KlM-Internasjonal. 

Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 

Generelt kan helsesituasjonen for Kleiner Münsterländer karakteriseres som god. På en stor 

avlskonferanse med internasjonal deltagelse avholdt i Tyskland juni 2018, oppsummerer 

formannen for avlskommisjonen Dr. Bernd Westphal helsetilstanden slik: «Det forekommer 

arvelig betingede sykdommer i rasen, men forekomsten av disse er prosentuell så lav at det 

ikke innebærer noen helserisiko for rasen.» 

Det samme gjelder også den norske populasjonen. I medlemsundersøkelsen foretatt 

sommeren 2018 bedømmer 80 % helsen til egen hund som meget god, 16,8% som god og 

3,2% som middels god. Det var ingen som bedømmer helsen til egen hund som dårlig eller 

meget dårlig. 

 

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 

I 2016 ble det fra forbundet sin side startet et prosjekt med fokus på Ektopisk Ureter etter at 

denne arvelige defekten ble oppdaget i et par kull. Fram til og med september 2018 er ca. 400 

hunder testet i Tyskland, og det viser seg at ca. 6 % har en så alvorlig grad av Ektopisk Ureter 

(Grad C), at de er utelukket fra avl. Defekten er også konstatert i Sverige og Danmark, og i 

Norge har vi 4 dokumenterte tilfeller per desember 2018. 

NMLK har i mange år hatt fokus på HD, og selv om vi kunne ønske oss en høyere andel av 

hunder som testes, kan vi fastslå at forekomsten av HD er liten i rasen. Arveligheten av HD 

hos kleiner Münsterländer er beregnet å ligge på ca. 27%. Det er altså en stor andel HD-tilfeller 

som skyldes miljøvariabler og variabler knyttet til selve undersøkelsen.  

I medlemsundersøkelsen oppgir 60,8% at hunden er undersøkt for HD, 36,1% at hunden ikke 

er undersøkt, mens 3,1 % ikke har besvart spørsmålet. Blant hundene som er undersøkt er 

96,75% fri (81,30% A og 15,45% B), 2,44% C, 0,81% D. 

Ser vi på den offisielle statistikken fra NKK viser den følgende: 
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År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall røntget 46 52 34 36 49 44 53 43 38 36 

Antall fri (A eller B) 42 51 30 33 44 43 48 37 34 35 

Antall C 2 0 3 2 1 0 5 6 4 1 

Antall D 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Antall E 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

%Fri 91,30 98,08 88,24 91,67 89,80 97,73 90,57 86,05 89,47 97,22 
 

Denne statistikken omfatter alle hunder som er undersøkt for HD, ikke bare de som tilhører 

medlemmene i NMLK. Den viser at gjennomsnittlig er 92,01 % av hundene fri for HD, altså en 

resultatet for rasen som helhet betydelig dårligere enn hvis man bare ser på de som er 

medlemmer. Det er i utgangspunktet vanskelig å si hva dette skyldes, og vi kan ikke trekke 

noen konklusjoner ut fra disse tallene uten at det blir spekulasjoner.  

Andre sykdommer og/eller defekter er bare i liten eller svært liten grad utbredt i rasen. 

Medlemsundersøkelsen viser at 5,19% har hatt hudproblem, 6,6% allergi, 8,49% øyeproblem, 

6,13% øreproblem, 0,94% kreft, 0,47% hjerteproblem, 3,77% hypotyreose, 2,83% 

livmorbetennelse, 1,42% testikkelfeil, 1,89% tann/bittfeil, 1,42% inkontinens, 0,47% 

patellaluksasjon, 0,47% dårlige poter, 1,89% OCD, og 1,89% blærebetennelse. Totalt oppgir 

68,4 % at de ikke har hatt sykdommer eller helsemessige problemer med sine hunder.  

 

Forekomst av reproduksjonsproblemer 

Det er i løpet av de siste årene registrert noen få tilfeller der tisper har gått tomme og et par 

tilfeller der hanhund ikke har vært i stand til å pare seg. Dette er enkelttilfeller, og vi ser ingen 

trend som skulle tilsi at vi har reproduksjonsproblemer i rasen. 

 

Prioritering 

Høyeste prioritet innen helse i tiden framover vil være å få stoppet utbredelsen av Ektopisk 

Ureter i rasen. Kartlegging av utbredelsen og undersøkelse av arvegangen vil være sentralt i 

arbeidet fremover.  

 

Mål og strategi 

Målsetningen er å opprettholde den gode helsesituasjonen i rasen og forbedre den ytterligere 

der vi ser forbedringspotensialer. Tiltak for å nå denne målsetningen: 

• Kartlegge utbredelsen av Ektopisk Ureter gjennom testing og utelukke hunder som er 

bærere av defekten fra avl. 

• Ha fortsatt høyt fokus på HD, informere medlemmer og andre og aktivt benytte HD-

indekser fra Dogweb og Dogbase i avlsplanleggingen. 

• Ha et våkent øye med utbredelsen av andre helseproblemer slik at vi kan sette inn tiltak 

på tidlig stadium dersom det skulle bli aktuelt. 

• Øke genetisk variasjon i populasjonen for å hindre utbredelse av genetisk arvbare 

sykdommer og defekter. 
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Bruksegenskaper  

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester 

Jaktegenskapene registreres hos de hundene som stilles på̊ fuglehund prøver, apportprøver, 

utenlandske anleggsprøver og sporprøver. Her bedømmes hundene ut i fra de regler som 

gjelder på den respektive prøven, på lik linje med andre hunder som måtte stille.  

Blant alle som har svart på medlemsundersøkelsen oppgir 38% at de har stilt på minst én form 

for prøve med hundene sine. Av disse er det 23% som har stilt på fuglehund prøve, 24% har 

stilt på apportprøve, 5 % har stilt på sporprøve og 2 % har stilt på utenlandsk anleggsprøve.  

Ser vi kun på fordelingen blant de som har stilt på prøve, viser tallene at 59 % av disse har stilt 

på fuglehund prøve, 62% på apportprøve, 13% på sporprøve og 6% på utenlandsk 

anleggsprøve (VJP/HZP) 

På fuglehund prøver bedømmes hundene av dommeren i et jaktprøveskjema, og følgende 

egenskaper gis en tallkarakter fra 1-6. Jaktlyst, Fart, Selvstendighet, Søksbredde, Reviering 

og Samarbeid. Tallet 6 er beste karakter, med unntak av søksbredde, reviering og samarbeid 

hvor 4 er mest ønskelig. Resultatene registreres hos NKK, og gjennom Dogweb kan klubber 

og medlemmer utnytte dataene. En gjenpart av kritikken sendes også̊ avlsrådene for 

respektive rase. På̊ grunnlag av dette utarbeider vi statistikker og tabeller som viser utviklingen 

av de forskjellige egenskapene.  

Jaktlyst: Høy jaktlyst er avgjørende for en vel fungerende jakthund. Dette sikrer et søk med 

god intensitet over et lengre tidsrom. For våre Norske forhold, med generelt lav vilt-tetthet og 

variert terreng, vil ikke en hund med liten jaktlyst fungere tilfredsstillende. En del Kleinere har 

et betydelig byttebegjær, og er svært vanskelige å få rolig i fuglesituasjoner. Denne 

egenskapen viser ingen korrelasjon med jaktlyst, da hunder med stort viltbegjær ikke trenger 

å ha høy jaktlyst og bra søksformat. Sterkt byttebegjær kan gjør dressuren vanskeligere, og 

det er vanskelig å avgjøre om hvor mye som skyldes arv eller manglende dressur.  

I følge Spørreundersøkelsen er omlag 80 % av eierne meget godt eller godt fornøyd med 

hundens jaktegenskaper. Flest kunne ønske seg bedre søksegenskaper i form av jaktlyst, fart 

og format, dernest ønskes at hunden kunne holde standen lenger og vise ro i opp flukt. Dette 

gjenspeiles også̊ av statistikker over jaktlyst fra prøver. Nedenfor presenteres noen grafer som 

viser utviklingen av jaktlyst i rasen. 
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Fordelt på de forskjellige prøvene, er det veldig jevnt, men kleineren scorer noe høyere i skog 

og på lavland.  
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Antall starter per årskull som har en eller flere starter på jaktprøver i Norge. Her har det vært 

en klar positiv trend de siste 20 årene.  

 

 

Andelen av hunder per årskull som har snitt jaktlyst 3,0 eller bedre.  

 

 

Snitt jaktlyst per årskull. Her har hver enkelt hund fått regnet ut sitt snitt, og så er snittet av 

årskullet tatt av de som har stilt på 1 prøve eller flere. På det viset er skjevheten ved at noen 

hunder (gjerne de gode) har mange starter, mens andre (gjerne de som ikke gjør det så bra) 

har få starter. Trendlinjen her er også positiv, dvs. at jaktlysten for rasen øker.  
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Konklusjoner utvikling av jaktlyst i rasen: 

• Vi ser en klar indikasjon på at variasjon i rasen øker. Det er fremdeles like mange 

hunder som kommer dårlig ut på jaktprøve, men de som gjør det bra, er enda bedre 

enn tidligere.  

• Klubben har lykkes i at flere nå enn tidligere stiller hunden på jaktprøve. Dette er viktig 

for avlsarbeidet da vi får data å jobbe videre med.  

• Snitt jaktlyst viser en økning i samme periode.  

 

Fart: Egenskapen fart viser sterk korrelasjon til jaktlyst, det vil si at høye verdier for jaktlyst 

nesten alltid etterfølges av høye verdier for fart. Vi velger derfor avlsmessig å behandle denne 

egenskapen under jaktlyst, og forholder oss til jaktlyst som en egenskap som beskriver disse 

2 samlet.  

Selvstendighet: Denne egenskapen beskriver i hvilken grad hundene arbeider uavhengig av 

makker på̊ høyfjell og lavlandsprøver, eller har tendens til å henge eller kontrollere. 6 er beste 

karakter for denne egenskapen og statistikker for rasen mellom 2015-2017 viser at den ligger 

over 5,5 i snitt på denne egenskapen noe som er veldig bra.  

Søksbredde, reviering og samarbeid: Disse egenskapene gis poeng fra 1-6, og 4 er det 

optimale for hver egenskap. F.eks. vil 6 i søksbredde beskrive en hund med for vidt søk, og 6 

i reviering beskriver en hund som går for åpne slag og legger igjen mye terreng som ikke er 

avsøkt.  

Ut i fra statistikkene har nok Kleinerne en del å gå på̊ når det gjelder søksformatet. Kleinere er 

kjent for å være en hund med et mindre søk enn de britiske raser, som jakter i alle terrengtyper 

med god kontakt med sin fører. Men den bør forventes å kunne vise et jaktbart søk på̊ alle 
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prøvetyper. Utviklingen har egentlig ikke vist særlig fremgang, og statistisk ligger snittet både 

på reviering og søksbredde på under 3 for de siste 3 årene.  

For samarbeid er snittet bedre, og viser at kleinere samarbeider godt med sin fører. Den har 

ingen tendens til å bli egenrådig.  

Viltfinnerevne: Ut i fra prøvekritikkene kan man danne seg et bilde av hundens evne til å 

komme i kontakt med fugl. Dommeren registrerer hundens antall støkk eller stand, samt 

makkers antall støkk eller stand. Hvorvidt disse registreringene foreløpig har noen avlsmessig 

nytte er tvilsomt, da det er kun et veldig lite antall hunder som har flere prøvestarter med 

fuglekontakt. Dette er likevel noe som også blir observert under treningssamlinger i regi av 

NMLK.   

Fuglebehandling: Hundenes evne til å reise fuglene kontrollert, uten nøling, er i 

jaktprøveskjemaet forsøkt beskrevet ved at utførelsen er inndelt i fire grader fra” nekter” til” 

djerv”. Presisjon er inndelt i tre kategorier.  

Det samme problemet som for viltfinnerindeks har vi også̊ her, men siden dette materialet kun 

omfatter hunder som får godskrevet en stand, blir tallmaterialet svært lite  

Apportegenskapene: På̊ lik linje med jaktprøvene mottar avlsrådet også̊ kritikkskjema fra 

apportprøver. Det blir utarbeidet statistikker på̊ grunnlag av disse.  

Det er stor interesse for denne prøveformen blant NMLK’s medlemmer. Ut i fra prøvekritikker 

og aktivitetsnivå̊, ser det ut til at apportegenskapene til KLM er gode, og at denne egenskapen 

videreforedles gjennom det høye aktivitetsnivået. I vår spørreundersøkelse er det ca. 80 % 

som mener hunden har tilfredsstillende eller god apportlyst.  

Hårvilt egenskapene: På blodsporprøver gis hundene bedømmelse som Særdeles godt, 

Meget godt, ikke uten verdi, ikke godkjent, på momenter som sporstart, tempo, tapsarbeid, 

konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte, samarbeid hund/fører, og helhetsinntrykk. Dette gjøres 

på ett blodspor som er lagt ut på forhånd av dommer, dette sporet skal være ca. 600 m og det 

har ligget minimum 12 timer. Hunder som scorer kun særdeles godt på alle momenter blir også 

tildelt en hederspris (HP).  

Det er ifølge vår undersøkelse flere som driver med ettersøk og spor prøver med Kleinere.  

Det er ca. 18 % som driver med ettersøk med hundene sine, og det var 14 % som stiller på 

ettersøksprøver (blodsporprøver) med hunden.  

Los egenskapene til Kleineren er noe som ikke har vært fokusert på i tidligere avlsarbeid i 

Norge. Mye av grunnen her, kan være at vi ikke har hatt prøver der dette kunne dokumenteres 

tilfredsstillende. I vår undersøkelse er det likevel 28 % av de som har besvart spørsmålet om 

jaktegenskaper som er fornøyd med los egenskapene, og 30 % mener hundene har en 

tilfredsstillende forfølgelse av hårvilt. Her skal det gjøres oppmerksomt at på grunn av at 

Kleineren overstiger 41 cm, har den ikke lov og henge med los i mer enn 5-7 minutter etter 

flyktende hjortevilt. Derfor vil for lang forfølgelse også bli vurdert negativt.  

Når det gjelder kleinerens egenskaper på hårvilt er det nok store mørketall, fordi det i dag ikke 

finnes gode prøver som måler blant annet forfølgelse, og los i Norge for Kleinere. Det er likevel 

mulig og dra til Danmark og Tyskland for å få tatt VJP (unghundtest) og HZP 

(avlsgodkjennende) prøvene som måler apportegenskaper (mange flere momenter, og høyere 
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vanskelighetsgrad enn de norske prøvene.), Sporegenskaper, Los egenskaper, Forfølgelse, 

søk på felt, søk i vann og stand egenskaper. I vår undersøkelse er det 6 hunder som har stilt 

på VJP/HZP, dette utgjør 6% av de som har svart.  Tilsvarende norske resultater registreres 

og tilgjengeliggjøres resultater fra de tyske prøvene i den tyske databasen Dogbase, som 

klubben vedtok å kjøpe inn i 2017 og som avlsrådet nå har tilgang til. Her indekseres også 

jaktegenskapene som testes. 

Det er antagelig en del mørketall når det gjelder Kleinerens hårvilt egenskaper i Norge, ikke 

bare på grunn av manglede prøver, men også fordi mange av dem som driver aktivt hårvilt jakt 

med hundene sine ikke er medlemmer av klubben i dag, og havner da utenfor blant annet våre 

spørreundersøkelser.  

 

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden 

Når det gjelder gemytt er målet uten tvil at aggressive, redde eller utilgjengelige hunder er 

uakseptable og skal ikke brukes i avl. Pipete og stressete hunder er heller ikke ønskelig. I 

spørreundersøkelsen ble det spurt om blant annet piping og det er 5% som er plaget med 

piping eller mye lyd på større arrangementer av kleinere. Hele 80% mener kleinere har ett godt 

temperament, noe som viser at man avlsmessig har klart å selektere ut mye av den uønskede 

atferden.  

Den nye rasestandarden fra 2014 definerer manglende allsidighet og manglende 

losegenskaper som diskvalifiserende feil. Dette setter igjen krav til at vi i Norge er må prioritere 

å finne løsninger for å få registrert dette hos våre avlshunder, skal vi kunne oppfylle kravene 

til rasestandarden i fremtiden. 

 

Mål og strategi 

Kleiner Münsterländer gjør det bra i Norge om dagen, og vi er fornøyde med resultatene vi får, 

på fuglehund prøver i dag. Det bør jobbes mer i klubben med og finne gode løsninger for å 

måle Kleinerens andre bruksegenskaper i forhold til hårviltet, slik at man også kan avle med 

tanke på disse egenskaper. Det er også et mål å få flere medlemmer til å delta på jaktprøver 

slik at flere hunder kan få dokumentert jaktegenskapene og derigjennom bli kvalifisert for avl. 

Atferd og mentalitet 

Atferd 

Kleineren skal være en stabil og nervesterk hund, og avvik fra dette regnes som 

diskvalifiserende feil på̊ utstilling, og jaktprøver. Hunder som ikke har et rasetypisk 

temperament og gemytt skal ikke benyttes i avl. 

 

Evaluering av atferd 

Atferd og gemytt ser ut i fra spørreundersøkelsen til å være meget bra, og ca. 95 % oppgir at 

hundens temperament er meget godt eller godt i forhold til forventningene til rasen.  
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Det er kun 2 %, altså 5 hunder, der 4 av disse er hanner, som er oppgitt å være aggressive 

mot andre hunder. Det er ingen som har oppgitt at hunden er aggressiv mot mennesker.  

Det er oppgitt at kun 6 %, er redde ved høye lyder, men på̊ jakt er det svært få hunder som 

bryr seg om skudd.  

Generelt ser Kleineren ut til å fungere godt i det daglige livet, og de som eier den er fornøyd 

med gemyttet. 

 

Atferd i forhold til rasestandard 

I rasestandarden står følgende: Kleiner Münsterländer er intelligent og lettlært, 

temperamentsfull og avbalansert med stabilt gemytt. Den har en oppmerksom og vennlig 

grunnholdning overfor mennesker (familievennlig), god sosial binding og orientering mot fører 

(evne for teamarbeid), pasjonert og utholdende byttedrift, allsidige jaktanlegg samt god 

nervestyrke og viltskarphet. Medlemsundersøkelsen viser at populasjonen i Norge for en stor 

del oppfyller disse parameterne. 

 

Mål og strategi 

For å nå målene i forhold til atferden, må man fortsette og selektere ut hundene på 

temperament, og uønsket atferd vist på prøver, utstillinger og treningssamlinger skal 

ekskludere hunden fra avl. Fra og med 2017 registreres gemytt på alle hunder som deltar på 

VJP. Disse resultatene blir også tilgjengelig for oss gjennom Dogbase. 

Eksteriør 

Eksteriør 

Interessen for å stille hundene på utstilling er ikke veldig utbredt blant medlemmene. 

Statistikker over antall hunder som har oppnådd minimum en premie i årene 2010 til 2017 viser 

at dette gjennomsnittlig holder seg godt under 10% av total populasjon. 

         

         

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall premierte hunder 84 74 87 67 77 62 91 82 
 

 

Generelt holder imidlertid rasen et høyt eksteriørmessig nivå. Som et illustrerende eksempel 

har vi sett på utstillingsstatistikker fra klubbens årlige spesialutstillinger fra dagens 

karaktersystem ble innført i 2011 og fram til og med 2018.  

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall hunder 15 28 15 20 20 35 21 21 

Antall Excellent 4 16 9 12 14 24 6 17 

Antall Very Good 7 9 3 7 6 9 11 4 
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Antall Good 4 3 3 1 0 0 4 0 

Antall Sufficient 0 0 0 0 0 2 0 0 
 

I avlsplanen fra 2017 ble kravet til å bli godkjent som avlshund hevet fra minimum 2xGood til 

minimum 2xVery Good. Statistikken ovenfor viser at 90,1 % har oppnådd enten Excellent eller 

Very Good på disse utstillingene og dermed ligger innenfor kravene. 

Det er noen ting som kan forbedres eksteriørmessig. Disse er: 

  

• Altfor grove hoder 

• Lyse øyne 

• Kort/bratt kryss 

• Knappe vinkler foran og bak 

 

Overdrevne eksteriørtrekk 

Vi har per i dag ikke problemer med overdrevne eksteriørtrekk i rasen. 

 

Mål og strategi 

Det er et mål å få flere münstereiere til å stille på utstilling med hundene sine. I tillegg til at 

dette vil gi oss bedre oversikt og bedre mulighet til å følge opp den eksteriørmessige 

utviklingen i rasen, vil det også kunne bidra til at vi får bedre genetisk variasjon ved å få flere 

hunder brukt i avl. Aktuelle tiltak for å nå målet: 

• Mer informasjon om utstilling generelt til medlemmene. 

• Tilby kurs i utstillingsteknikk / handling. 

• Stimulerende tiltak intern i klubben. 

I 2014 vedtok det tyske forbundet en ny rasestandard som blant annet beskriver noen mindre 

eksteriørmessige endringer. Den nye standarden forventes å bli godkjent av FCI i løpet av 

perioden denne avlsstrategien gjelder for, og det vil da være behov for tiltak som publisering 

og informasjon rettet mot eksteriørdommere. 

Oppsummering 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 

Ut fra status i dag vil vi prioritere det videre arbeidet etter følgende rekkefølge: 

1. Helse 

2. Jaktegenskaper 

3. Gemytt 

4. Eksteriør 

Vi velger å sette helse øverst da vi ser en fare for at helsemessige problemer kan oppstå på 

sikt. Kortsiktig mål er å få utbredelsen av Ektopisk Ureter under kontroll, langsiktige mål er å 
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øke den genetiske basen av avlshunder i populasjonen for å unngå at genetisk betingede 

sykdommer eller defekter sprer seg i rasen. 

Når det gjelder Jaktegenskaper vil fokus fortsatt være størst på jaktlyst. Til tross for at dette 

har vært prioritert helt siden forrige avlsplan ble skrevet i 2007, viser statistikkene at 

gjennomsnittlig jaktlyst riktignok har økt noe, men andelen hunder som ligger på et for lavt nivå 

er like stor som tidligere. Vi må derfor ta en evaluering av arbeidet som har vært gjort og 

planlegge veien videre. Langsiktig mål vil fortsatt være å heve jaktlysten generelt for rasen. I 

tillegg må vi tilpasse oss kravene til jaktegenskaper som kommer med den nye rasestandarden 

når denne blir offisiell. 

 

Plan for videre arbeid i klubben 

De neste årene må det jobbes aktivt for å få testet og luket ut hunder som har Ektopisk Ureter 

fra avlen. Videre må det utarbeides en ny strategi for bedring av jaktegenskapene for rasen 

generelt basert på de oppnådde resultatene gjennom de siste 10 årene. Når det gjelder gemytt 

og eksteriør vil arbeidet stort sett bestå i å overvåke tilstanden og sette inn tiltak dersom det 

skulle være nødvendig, for eksempel hvis vi ser en negativ utvikling for disse områdene. 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 – Regler for avlsgodkjenning (Punkt 5.1 i avlsplan 2017 – 2027) 


