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Forord 

 

Kleiner Münsterländer er en tysk rase som ble innført til Norge på begynnelsen på 60 tallet. 

Bruksmessig kan KLM beskrives som en kontinental stående fuglehund med middelstort søk, 

en fast stand, stor vannpasjon, og en passende porsjon skarphet ovenfor rovvilt, og med 

særdeles gode anlegg for alle former for arbeid etter skuddet. På lydighetsprøver, agility og 

viltsporprøver kan de konkurrere med de fleste andre hunderaser 
 

Formålet med denne planen er å belyse de egenskapene avlsrådet mener det er viktig å 

vektlegge i den fremtidige avl av Kleiner Münsterländer, slik at denne kan fungere best mulig 

som en rasetypisk, sunn, gemyttlig og allsidig jakthund under norske forhold for jegere flest. 

Vi vil først redegjøre for rasens status pr. i dag, på grunnlag av innsendt dokumentasjon i 

form av jaktprøve- og utstillingskritikker og HD-resultater. Videre vil vi definere hvilke mål 

vi vil arbeide mot for de ulike egenskapene, hvilke egenskaper som bør vektlegges mest og til 

sist en beskrivelse av tiltak for å nå disse målene. 

 

Denne avlsplan følger etter avlsplan for perioden 2007-2017. 
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1.0 Innledning  

Norsk Münsterländer klubb (NMLK) samarbeider med Norsk kennel Klubb (NKK) og 

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) og har ansvaret for å forvalte og utvikle rasen Kleiner 

Münsterländer i Norge. Kleiner Münsterläder er en liten rase i Norge, og den største 

utfordringen vår ligger i å klare å få en avlsmessig fremgang uten å miste genetisk variasjon. 

Det hviler et stort ansvar på oss som forvalter rasen med å bevare de genressursene den har, 

og gjennom avlen vår må vi hele tiden ha dette i tankene. NMLK har knyttet kontakter med 

utenlandske klubber, og gjennom samarbeid med disse vil vi kunne utvide vår effektive 

populasjon. Dette samarbeidet øker trolig i omfang, og denne tilførselen av nytt genmateriale 

blir nok helt nødvendig for å unngå for smal avlsbase på kleineren i Norge. På den annen side 

blir det en utfordring å prøve å benytte det beste genmaterialet fra utlandet. Gresset er ikke 

alltid grønnere på den andre siden, så det er viktig å vite hva man vil oppnå, og samtidig i 

størst mulig grad prøve å unngå det vi ikke ønsker inn i vårt genmateriale. Et enda tettere 

samarbeid med avlsrådene i de utenlandske klubbene vil kunne være nyttig i denne 

sammenheng. 

 

De retningslinjer og regler som settes opp for avlsarbeidet i Norsk Münsterländerklubb vil 

være anbefalinger til oppdrettere om hvordan avlsarbeidet bør drives. NMLK vil ikke og 

ønsker heller ikke å tvinge gjennom tiltak eller regler overfor den enkelte 

hundeeier/oppdretter. NMLK vil arbeide for at flest mulig oppdrettere frivillig følger 

klubbens prinsipper i sitt avlsarbeid og dermed bidrar til å utvikle rasene i den allsidige 

retning som trekkes opp i avlsplanen. Når det gjelder enkelte arvelige sykdommer, som for 

eksempel hofteleddsdysplasi (HD), gjelder i tillegg særlige regler utarbeidet og håndhevet av 

NKK. 

2.0 Status 

I de følgende avsnitt vil vi prøve å gjengi et objektivt bilde av status til de ulike egenskapene 

hos Kleiner Münsterländer. Materialet er basert på dommernes skriftlige kritikker (innsendt 

av arrangør) fra jaktprøver (skog, fjell og lavland), apportprøver og eksteriørutstillinger.  

HD resultatene kommer fra NKK’s database DogWeb.  

2.1 Helse 

Når det gjelder helsesituasjonen til Kleiner Münsterländer har vi ikke noen systematiske 

registreringer å støtte oss til. Unntaket er HD-resultatene som sendes inn til NKK.  

 

Kleineren ser ut til å være en relativt frisk og sunn hund, som ikke har noen store problemer 

med spesielle lidelser. Det er uansett viktig å være oppmerksom på evt. lidelser som oppstår. 

Kun klinisk friske hunder skal avles på.  

 

Fra 2007 – 2016 har 43,8, % av kleinerne blitt HD-røntget i følge NKK’s database. 

Andelen HD-røntgede hunder kunne gjerne vært større. Forrige tiår 49,3% røntget. 

Sammenlignet med andre raser har vi lite HD, men det bør ikke bli noen hvilepute. 
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HD-status norskfødte hunder: 

 

ÅR Røntget A B % FRIE C % SVAK D % MIDD E % STERK 

2007 33 29  3 97 % 0 0 % 0 0 % 1 3 % 

2008 46 40  6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

2009 23 19 1 87 % 0 0 % 1 4,3 % 2 8,7 % 

2010 24 19         2 87,5 % 1 4,2 % 2 8,3 % 0 0 % 

2011 39 32         5 94,9 % 2 5,1 % 0 0 % 0 0 % 

2012 15 14         1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

2013 48 35      10 93,7 % 3 6,3 % 0 0 % 0 0 % 

2014 19 16         2 94,7 % 0 0 % 1 5,3 % 0 0 % 

2015 13 10 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

  260  214 33                  95 % 6        2,3 % 4         1,5 % 3         1,2 % 

 

 

HD-status utenlandskfødte hunder med norsk eier: 

 

ÅR Røntget A B % FRIE C % SVAK D % MIDD E % STERK 

2007 4 3  1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

2008 6 6  0 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

2009 22 15 3 81,8 % 4 18,2 % 0 0 % 0 0 % 

2010 20 18         0 90 % 2 10 % 0 0 % 0 0 % 

2011 8 6         1 87,5 % 1 12,5 % 0 0 % 0 0 % 

2012 10 8         1 90 % 1 10 % 0 0 % 0 0 % 

2013 14 10         2 85,7 % 2 14,3 % 0 0 % 0 0 % 

2014 3 1         0 33,3 % 2 66,7 % 0 0 % 0 0 % 

2015 5 3 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

  92       70        10                  87 % 12         13 % 0            0 % 0             0 % 

 

 

 

2.1.1 Genetisk variasjon 

Pr. definisjon er Kleiner Münsterländer en meget liten rase (liten populasjon). De siste årene 

er det registrert ca. 60 nye individer pr år. Det er en overhengende fare for at vår rase kan få 

redusert den genetiske variasjonen og få problemer p.g.a. innavl.  

 

Gjennom avlsarbeidet ønsker vi å forbedre en eller flere egenskaper, og søker å oppnå dette 

ved å velge ut de genetisk beste dyrene og la disse få flere avkom enn de andre. 

Forutsetningen er at det i populasjonen finnes dyr som er bedre enn de andre. Hvis alle dyrene 

var genetisk like ville det vært umulig å oppnå forbedring. 

 

Ved innavl/linjeavl blir individene mer genetisk like, og det er jo det oppdretterne ofte ønsker 

å oppnå ved denne type avl. Den egenskapen de legger vekt på” festnes” i linja.  
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Når dette er oppnådd har imidlertid også den genetiske variasjonen for denne egenskapen gått 

tapt. Har en med sin linjeavl/innavl nådd det helt optimale for denne egenskapen, for 

eksempel pels, tegninger, snutefasong og lignende, og vært helt sikker på at denne aldri skulle 

forandres, ville det kanskje vært greit nok. Problemet er imidlertid at alle andre synlige 

(fenotyp) og usynlige egenskaper (genotype) samtidig har mistet sin genetiske variasjon. 

Hvis det da plutselig viser seg at en sykdom blir utbredt i rasen p.g.a. sterk linjeavl/innavl, har 

man kanskje mistet mange av de genene som er viktige for å unngå denne sykdommen. 

 

Ett annet problem ved avl i små raser, er faren for helseproblemer ved økt innavlsgrad. Ved 

økt innavlsgrad øker homozygotien, dvs. at flere genpar inneholder like gener (den genetiske 

variasjonen reduseres). Resultatet kan bli innavlsdepresjoner i form av forskjellige 

sykdommer og mangler, valpedødelighet som følge av dobling av letale gener og nedsatt 

fruktbarhet.  

Defektgener og letale gener (gener som er dødbringende i dobbel dose) finnes hos alle 

individer, og ved økt homozygotisering vil det kunne dukke opp problemer. 

Skal man da prøve å avle seg vekk fra problemet, ved å utelukke alle individene som kan 

være bærer av disse defektgenene, vil en smal avlsbase bli enda smalere og risikoen for 

innavldepresjoner øker. En ond sirkel det er best å prøve å unngå ved å være føre var! 

 

Pr 1.10.2016 har vi 28 (15 forrige avlsplan) godkjente avlstisper og 18 (5 forrige avlsplan) 

godkjente avlshanner i vår rase. Disse utgjør 7,9% av populasjonen (4% forrige avlsplan), en 

økning på 3,9%. Dette viser tydelig et resultat av tidligere avlsarbeid og klubbens klare 

retningslinjer for avl. 

Nå vet vi imidlertid at en del utenlandske hanner benyttes, og noen tisper og hanner i Norge 

som ikke er avlsgodkjente benyttes i avl. 

Vi må fortsatt følge nøye med når det gjelder innsnevring av avlsbasen. 

2.2 Gemytt/Atferd 

Også når det gjelder atferd og gemytt mangler vi systematiske registreringer. Det eneste som 

finnes, er evt.kommentarer om hundens gemytt når den vises for dommere på utstilling og 

jaktprøver.  

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

diskvalifiserende feil på utstilling. Hunder som ikke har et rasetypisk temperament og gemytt 

skal ikke benyttes i avl. 

2.3 Jaktegenskaper 

Jaktegenskapene registreres hos de hundene som stilles på fuglehundprøver. Her bedømmer 

utdannede dommere hundens egenskaper ut i fra en instruks som skal sikre at alle stående 

fuglehunder vurderes etter de samme kriterier.  

Bedømmelsen registreres 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 benytte 

dataene. En gjenpart av kritikken sendes også avlsrådene for respektive rase. 

På grunnlag av dette utarbeider vi statistikker og tabeller som viser utviklingen av de 

forskjellige egenskapene. 
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Dette er det viktigste materialet avlsrådet har for å følge utviklingen av jaktegenskapene til 

rasen, og erfaringsmessig er dette arvelige egenskaper som ved rett seleksjon kan gi 

avlsmessig fremgang.  

 

 
Oversikt over gjennomsnittstall for jaktegenskaper hos Kleiner Münsterländer fra 
2004-2016. Samlet alle prøvetyper alle klasser, og begge kjønn. Selvstendighet er beregnet kun 
på høyfell og lavland. 

 

 
 

2.3.1 Jaktlyst 

Høy jaktlyst er avgjørende for en vel fungerende fuglehund. 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.   
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Jaktlyst er med den erfaringen vi har, en egenskap som ved korrekt seleksjon vil gi 

avlsfremgang.  

 

2.3.2 Fart 

Egenskapen fart viser sterk korrelasjon til jaktlyst, d.v.s. at høye verdier for jaktlyst nesten 

alltid etterfølges av høye verdier for fart. Vi velger derfor avlsmessig å behandle disse under 

jaktlyst, og forholder oss til jaktlyst som en egenskap som beskriver disse 2 samlet. 

2.3.3 Selvstendighet 

Denne egenskapen beskriver i hvilken grad hundene arbeider uavhengig av makker på 

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

for denne egenskapen.  

2.3.4 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 

med for åpne slag og legger igjen mye terreng som ikke er avsøkt. 

Ut i fra statistikkene har nok kleineren en del å gå på når det gjelder søksformatet.  

2.3.5 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.  

2.3.6 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.  

2.3.7 Apportegenskapene 

På lik linje med jaktprøvene mottar avlsrådet også kritikkskjema fra apportprøver. Det blir 

utarbeidet statistikker på grunnlag av disse.  

Det er stor interesse for denne prøveformen blant NMLK’s medlemmer.  

Ut i fra prøvekritikker og aktivitetsnivå, er apportegenskapene til rasen dokumentert med 

meget gode resultater.  Egenskapen er ivaretatt uten å måtte sette inn tiltak her. 

Årtall Antall Vann Søk Spor Vannpasjon Svommeferdighet Sokintensitet Sporintensitet 

2006 37 6,51 6,44 6,50 3,50 2,94 3,34 2,75 

2007 78 7,00 8,06 7,60 3,67 3,00 3,86 2,93 

2008 79 7,38 8,08 8,59 3,73 3,00 3,71 3,04 

2009 124 7,35 7,88 7,00 3,63 2,98 3,81 2,91 

2010 81 7,28 8,35 8,34 3,65 3,00 3,74 2,95 

2011 120 7,55 8,43 7,10 3,72 2,99 3,80 3,02 

2012 77 7,84 8,14 8,53 3,72 3,00 3,84 3,00 

2013 91 7,00 8,06 7,60 3,67 3,00 3,86 2,93 

2014 116 7,61 8,03 8,30 3,78 2,99 3,84 2,93 
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2015 117 8,00 7,98 7,40 3,80 2,98 3,83 2,99 

2016 147 7,26 7,08 7,66 3,62 2,96 3,77 2,93 
 

 

 

2.4 Eksteriør/Rasestandard 

Eksteriørmessig holder rasen fortsatt en meget høy standard. 

I 2014 fikk 81% Excellent, i 2015 fikk 74% excellent. 

Allikevel oppfordres oppdrettere i valg av avlsdyr, å lese kritikkene fra utstillinger. De 

inneholder mye mer enn kun premiegraden og forteller også om hva som er bra og mindre bra 

om hunden. Det anatomiske er det letteste å endre på i avlsarbeidet. Flere kleinere har fortsatt 

for dårlig vinkler både foran og bak samt korte, bratte kryss, som gjør at halen bæres for høyt 

og kan skjemme noe av helhetsinntrykket. 

Nedenfor statistikk siste 2 år. 

År 
Antall 
utstilt 1AK/BK/VK/CHK/VTK 2AK/BK/VK/CHK/VTK 3AK/BK/VK/CHK/VTK 4AK/BK/VK/CHK/VTK CK 

CE
RT CACIB 

2014 77 63 11 1 1 47 21 10 

2015 70 52 13 4 0 36 8 8 

 

3.0 Målsetning, prioritering og tiltak 

I de påfølgende avsnittene vil vi vurdere hver enkelt egenskap med tanke på hvilke som er 

viktigst å gjøre noe med i forhold til dagens status, hvilke muligheter vi har for å oppnå 

avlsmessig fremgang for egenskapen med dagens registreringssystem og egenskapens 

arvbarhet, hvilket mål vi setter oss for egenskapen, hvilket avlsopplegg det kan være mest 

hensiktsmessig å bruke og hvilke avlsmessige tiltak vi bør iverksette. 
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For å kunne drive et effektivt avlsarbeid er man avhengig av objektive målbare data som er 

samlet inn gjennom systematisk registrering. Registreringene må være gjentakbare, d.v.s. at 

for eksempel to eksteriørdommere dømmer samme hund likt, og at samme dommer, dømmer 

samme hund likt på to forskjellige tidspunkt (uten at hunden har forandret eksteriør vesentlig). 

Stor grad av gjentakbarhet gir genotyperegistreringer av høy kvalitet, og gode muligheter for 

avlsmessig fremgang. For eksteriør og jaktprøvebedømming er nok dette en utfordring også i 

fremtiden. Konferanser hvor dommere og avlsråd kommer sammen og” kalibrerer” seg opp 

mot rasestandarder og jaktprøvekriterier er svært viktig for kvaliteten på registreringene, og 

bør avholdes med jevne mellomrom. 

 

I hundeavl er det i hovedsak to avlsopplegg som benyttes i dag. Masseseleksjon er et opplegg 

hvor vi bruker informasjon om hundens egne egenskaper, mens indeksseleksjon også legger 

vekt på slektningers (foreldre, avkom, søsken) egenskaper. For egenskaper med høy arvbarhet 

kan masseseleksjon være godt nok, mens egenskaper med lav arvbarhet vil gi best 

avlsfremgang ved bruk av indeksseleksjon. 

 

Ideelt bør den genetisk beste halvparten av populasjonen benyttes i avl, for å få økt fremgang 

for de egenskapene man ønsker, samtidig som den genetiske variasjonen opprettholdes. 

For å øke den avlsmessige fremgangen, er det oftest mest hensiktsmessig å konsentrere seg 

om en eller få egenskaper i løpet av en periode. Har disse høy arvbarhet for 

registreringsmetoden, samtidig som de genetisk beste dyrene benyttes i avl, vil en forvente å 

kunne oppnå en merkbar fremgang i løpet av forholdsvis kort tid. Grunnen til at 

enkeltegenskaper blir prioritert, kan være at det er disse egenskapene avlsrådet mener det er 

viktigst å gjøre noe med for å gjøre kleineren til en bedre hund, og at andre egenskaper 

mangler eller har for dårlige registreringer eller usikker arvbarhetsstatus.  

 

Avlsrådet ser for seg følgende prioritering av egenskaper i kommende periode: 

 

 Helse  

 Jaktegenskaper  

 Eksteriør 

3.1 Helse 

Kleineren står fortsatt i fare for å få en for smal avlsbase.  

Med den lille populasjonen vi har, er det en utfordring å holde innavlsøkningen på et 

akseptabelt nivå.  

 

I vår lille populasjon når en avlshanne fort grensen for matadoravl. Vi velger å forholde oss til 

anbefalingen om at en hannhund ikke skal være far til mer enn 5 % av individene som er født 

i en 5-års periode. Pr i dag vil det si maksimalt 16 valper (forrige avlsplan 15 valper). Også 

for tisper vil det for vår lille rase kunne bli tilsvarende problem med matadoravl. Dette er 

trolig det beste tiltaket for å redusere innavlsgraden, samtidig som vi sørger for å ikke bruke 

avlshunder med for nært slektskap. 

 

Det vil nok kunne skape en del problemer for enkelte å akseptere at deres bra premierte hund 

må tas ut fra avl i ung alder, men det er viktig å huske at en god avlshund er en hund som har 

evnen til å få gode avkom. Det er ingen holdbare argumenter for å bruke en slik hund i årevis; 

er det en avlshund av høy kvalitet, vil den i løpet av få år ha fått avkom som bør bli enda 

bedre. 
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3.2 HD- hofteleddsdysplasi  

Når det gjelder muligheten for systematiske registreringer av helseegenskaper, er det bare HD 

vi har dette på.  

 

HD er en polygenetisk lidelse, som styres av både arv og miljø. I følge undersøkelser utført av 

Petter Heim og Frode Lingaas, viser denne sykdommen en arvbarhet på noe over 20 %. 

De fleste raseklubber har dessverre erfart at selv med en ganske streng HD-politikk, har ikke 

HD-frekvensen i rasen blitt særlig bedret. Det er mye som tyder på at masseseleksjon blir for 

dårlig, og at man må basere seg på en indeksavl for denne egenskapen.  

 

HD-indeksene som publiseres et par ganger pr. år er et godt verktøy til bruk i avlsarbeidet. 

Felles indekser tar med hundens slektninger i tallmaterialet. Godkjente hunder som har flere 

søsken med HD kan godkjennes til avlshunder, og derav benyttes i avl. Kombinerer man i 

verste fall to hunder som begge har flere søsken med HD, trenger sannsynligvis ikke det bli 

særlig gunstig for rasens HD- statistikk.  

  

Det heter i dag at avlshundene skal være HD-fri (A eller B). Hofte A = optimal hofte, hofte B 

= normal hofte. 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??  

Kanskje kunne disse hundene vært brukt i en annen kombinasjon, med en makker som har en 

god HD-status. Sannsynligvis ville det redusert sjansene for at avkommene skulle få HD. 

Bruk av HD-indekser vil for øvrig gi et mye bedre bilde av kombinasjonen m.h.t. HD.  

 

 Hannhund og tispe 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. Avlsrådet 

(AR) vil i tillegg gjøre en totalvurdering av avkommenes kvalitet før eventuelt 

hannhunden 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 et individ ikke må ha mer enn 5% av avkommene som blir født over 

en 5-års periode. Pr. dato vil dette si 16 valper. Her vil grensen for matadoravl gå. 

3.3 Gemytt 

Vi mangler systematiske registreringer for denne egenskapen, men hunder med avvikende 

temperament og gemytt får 0.premie på utstilling og blir bortvist på jaktprøver. De vil da ikke 

kunne oppfylle AR krav til avlshunder, og skal ikke benyttes i avl. 

3.4 Eksteriør 

AR har systematiske registreringer for eksteriør gjennom utstillingssystemet. Da status for 

denne egenskapen, i følge disse registreringene, er svært god, velger vi å høyne kriteriene 

gjeldende utstillingsresultater.  
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3.5 Innavlsprosent 

KM 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!  

 

I DogWeb hos NKK kan man lett finne innavlsgraden ved å utarbeide fiktiv stamtavle i en 

evt. kommende paring. 

4.0 Jaktegenskapene 

 

4.1 Jaktlyst og søksformat 

For jaktegenskapene har vi i dag et systematisk registreringssystem for jaktprøvene og 

apportprøvene. Under oppsummering av status, ser vi at Kleineren generelt har en litt lav 

jaktlyst. Erfaring andre klubber har gjort, som har øket jaktlyst betydelig ved avl, er at med 

dagens registreringsmetode, er det mulig å øke jaktlysten ved å avle på de beste hundene.  

 

Rasen har hatt fremgang for jaktegenskapene, og AR ser dette som et resultat av bevisst og 

god avl. 

Avlsrådet mener det er viktig for rasens fremtid, og prøve å øke dens generelle jaktlyst og 

søksegenskaper (bredde og reviering). Den bør som et minimum kunne fremvise et 

premieringsverdig søk på alle prøveformer.  

Vi velger å stille krav til jaktlyst (jaktlyst og fart) 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. 

 

4.2 Viltfinnerevne og fuglebehandling 

Som beskrevet under status til rasen, har vi dessverre et begrenset tallmateriale foreløpig til å 

kunne si noe om disse egenskapene.  

 

4.3 Apportegenskapene 

Da vår rases status er bra mht. etter skudd arbeidet, velger AR å ikke selektere på disse 

egenskapene i denne omgang. Vi ønsker å få med størst mulig bredde i avlen, og vil derfor 

ikke selektere på flere egenskaper en høyst nødvendig. Det vil også i fremtiden bli utarbeidet 
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statistikker for apportprøvene, og utviklingen blir fulgt nøye. Registreringsmetodene for 

apportegenskapene i dag er bra.  

Pr. d.d. dato er det høy aktivitet i NMLK med apporttrening og prøver, så denne viktige 

egenskapen har høy fokus i klubben.  

AR mener det er viktig å bevare rasens gode apportegenskaper, men da status for disse 

egenskapene ser bra ut i dag, vil det ikke bli selektert på disse i denne perioden. Dette vil 

selvsagt være oppe til stadig vurdering, og ved synlige forandringer i negativ retning må en 

selvsagt iverksette tiltak.  

 

AR vil ikke sette noen konkrete avls mål for jaktegenskapene i form av tall, men har som mål 

i planens periode å øke rasens gjennomsnittlige jaktlyst og søks format. For kommende 

periode ser vi ingen fare for at vi vil få problemer med hunder som går for stort eller jakter 

egenrådig pga for høy jaktlyst, men vi vil selvsagt ha et våkent øye til utviklingen. 

 

For å nå målsetningen må vi avle på de hundene som har høyest jaktlyst, har slektninger med 

høy jaktlyst, og gir avkom med høy jaktlyst.  

 

For å kunne følge med på utviklingen, vil det fremdeles utarbeides utfyllende statistikker over 

alle prøvestarter.  

 

5.0 Avlskriterier og begrunnelse for flere kriterier 

Å øke andelen avlshunder har hatt fokus tidligere også. Dette arbeidet har fremdeles høy 

prioritet. Tidligere avlskriterier viser seg å ha gitt resultater.  

 

Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KM er i m.h.t. innavlsproblematikk og faren 

for reduksjon av den genetiske variasjonen, videreføres avlskriteriene vedtatt i den forrige 

avlsplanen med noen forandringer og tillegg. 

 

Det er kommet innspill fra flere medlemmer vedrørende hvordan ivareta "allroundhunden" og 

dens egenskaper. Dette har vært, og er fortsatt en sunn og faglig diskusjon både i styret og 

blant medlemsmassen, noe som gir engasjement. Hunder registrert i Norge som henholdsvis 

består eller premieres på prøver i utlandet beskrevet under avlskriteriene (punkt 5.1), 

oppfyller kriteriene når det gjelder jaktegenskaper. Sammen med de andre kriteriene gir dette 

grunnlag for å bli godkjent avlshund i Norge.  

 

Avlsgodkjente u/jaktpremiering omfatter alle hunder som har vært igjennom en avlsvurdering 

og funnet å oppfylle avlskriteriene. Avlsgodkjente m/jaktpremiering er de hundene som i 

tillegg har dokumentert dresserbarhet i kontakt med vilt i form av premiering på jaktprøve. 

 

5.1 Avlskriteriene 

Avlskriterier Kleiner Münsterländer 2017-2027. 

 

Det er to lister over godkjente avlshunder; 

Avlsgodkjente u/jaktpremiering og avlsgodkjente m/jaktpremiering. 
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Det stilles de samme kravene til hundene på begge listene med unntak av jaktpremiering. 

Kravene til helse, gemytt og eksteriør er de samme, og de samme kravene gjelder for begge 

kjønn.  

 

Avlsgodkjente u/jaktpremiering: 

 

Helse: 

 HD-røntget med status fri A eller B. 

 Helse og gemytt/adferd uten anmerkning. 

 

Eksteriør: 

 Minimum 2 x Very Good UK/AK/BK for to forskjellige dommere. 

 

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 en fuglehundprøve. På disse startene må den ha en 

gjennomsnittskarakter på jaktlyst ikke mindre enn 3. 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 hønsefugl. 

 Eller det må foreligge tilsvarende dokumentasjon fra jaktprøve/felttrening i Norden. 

 Eller bestått VJP, HZP eller IMP-B eller tilsvarende avlsprøver i de land hvor dette 

gjennomføres.  

 

 

Avlsgodkjente m/jaktpremiering: 

 

Helse: 

 HD-røntget med status fri A eller B. 

 Helse og gemytt/adferd uten anmerkning. 

 

Eksteriør: 

 Minimum 2 x Very Good UK/AK/BK for to 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 Norge 

 Eller motsvarende i Norden. 

 Jaktpremie oppnådd i Norden gjelder også for hunder som har oppnådd VGP-

Fullbruksprøve i de land hvor dette gjennomføres. 
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Øvrig – gjelder for begge lister 

 

 Hunden må være ID-merket og registrert i NKK. 

 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 for evt. 

videre avl før minst 50% av avkommene er avkomstgransket for HD. AR vil i tillegg 

gjøre en totalvurdering av avkommenes kvalitet før eventuelt avlshunden godkjennes 

for videre avl. 

 Kull godkjent av avlsrådet kan fritt annonseres på klubbens hjemmeside hvor 

godkjenningskriteriene presiseres. 

 Avlsgodkjenning tispe eller hannhund bestemmer plassering av kullet på 

annonsesiden. 

 Oppdretter må være medlem av NMLK for å kunne annonsere på NMLK’s 

hjemmeside. 

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

forhold som vil påvirke hundens avlskvaliteter. 

 Hundeeier søker skriftlig til avlsrådet om avlsgodkjenning, og vedlegger nødvendig 

dokumentasjon. 

 Tisper slettes fra avlslisten ved fylte 8 år. 

 Hannhunder slettes fra avlslisten ved fylte 10 år. 

 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 

formålstjenlig 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. 

 Oppdretter forplikter seg til å følge Norsk Kennelklubb’s etiske retningslinjer for avl. 

 

 

 

 

AR vil her presisere at hannhund- eller tispeeiere ikke automatisk har 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. 

 

6.0 Konklusjon 

Følgende forandringer innføres: 

 

 Utarbeidet en ny avlsplan for KM for de neste 10 år 

 Endret navn på avlshundlister fra A og B til Avlsgodkjente u/jaktpremiering og 

avlsgodkjente m/jaktpremiering 
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 Økt krav til utstillingspremie (økt til minimum Very Good fra Good) 

 Åpner for at bestått/premieringer i VGP/VJP/HZP/IMP-B og tilsvarende prøver kan gi 

grunnlag for avlsgodkjenning 

 Fjernet kravet om alder under 5 år ved godkjenning av avlshunder 

 Legge vekt på å øke generell jaktlyst og søksegenskaper (bredde og reviering) 

 Verktøyet til bruk for beregning av egenskapene  

7.0 Avslutning 

Ut i fra all dokumentasjon som er registrert på hundematerialet, ser avlsrådet at tidligere 

avlsplan og dets kriterier har gitt gode resultater. Antallet godkjente avlshunder er nesten 

doblet, noe som igjen betyr en økning av jaktpremierte hunder av begge kjønn. 

Avlsrådet har gjennom denne planen satt noen mål og foreslår 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 rasen skal en være sunn, frisk og omgjengelig 

jakthund. Avlsplanen vil være retningsgivende og bindende for avlsrådet den neste 10-års 

perioden.  

Revidering av avlsplanen kan gjøres etter innspill til styret som behandles og godkjennes av 

årsmøtet. 

 

          

 

 

 

 


