FORELØPIG RAPPORT OG STATUS FOR FOU-PROSJEKTET
De fleste vil være kjent med at NEKF har deltatt i et utviklingsprosjekt i regi av Geninova (Nå
Aninova) Prosjektet startet som en følge av Dog123-prosjektet for noen år siden. De fleste
kjenner historikken om Dog123/Egmont, og NEKF var derfor meget skeptiske når prosjektet
startet i 2014. Men etter at avtaler om innhold, deltakelse og økonomi ble grundig
gjennomgått og justert, så ble prosjektet gjennomført og prosjektperioden ble avsluttet ved
utgangen av 2016. Det var en klar forutsetning for NEKF at prosjektet ikke medførte
kostnader for Forbundet.
Prosjektet skulle ha fokus kun på de Norske rasene NES og NEG, og det ble blant annet
fokusert på arvbarhet av egenskaper innen både løshund og bandhund.
I etterkant av prosjektperioden har Aninova lansert en (test)datamodell for å regne ut indekser
på de forskjellige egenskapene både for løshund og bandhund. Her legges både
slektskapsforhold og egne prestasjoner for hunden til grunn. Dette er ikke noe som NEKF har
deltatt i. Vi har heller ikke fått uttale oss om hvordan kriteriene som ligger til grunn for
utregningen av indekser er fordelt. Vi har full respekt for anerkjente avlsmiljøer og de
metodene som brukes, men vi er opptatt av å få synliggjort forskjellen mellom husdyravl
under kontrollerte former, og testing av bruksegenskaper på våre jakthunder under svært
varierende forhold og omstendigheter. Vi ønsker også at helse og eksteriørmessige meritter
skal synliggjøres.
I et oppsummeringsmøte med Aninova sist uke, fikk også NEKF seg forelagt et forslag på et
forlenget forskningsprosjekt (Artsuavhengig databasestruktur i Aninova) der planen er å
jobbe videre med denne modellen og også med DNA-analyser tatt av mange av våre grå- og
svarthunder. NEKF har ikke fått noe skriftlig prosjektbeskrivelse av dette prosjektet, men er
blitt orientert om blant annet økonomiplanen som innebærer at prosjektet delvis skal være
deltakerfinansiert, og det er foreslått at dette dekkes inn gjennom økning av
medlemskontingenten til alle våre medlemmer. Samt at det vil bli en betalingsordning for hva
som ønskes opplyst i avlsprogrammet (jaktegenskaper, slaktskapsverdier m.m)
Forbundsstyret har ingen fullmakt til å gå inn i et slikt prosjekt, tvert om så har RS ved
gjentatte ganger gitt klare føringer om at samarbeidsavtaler av kommersiell karakter skal
forelegges RS. Vi har jo akkurat kommet ut av en vanskelig sak som også i utgangspunktet
var en interessant samarbeidsavtale, og Forbundsstyret vil selvsagt ikke risikere å føre
Forbundet ut i tilsvarende situasjon på nytt.
En eventuell ny prosjektavtale med Aninova vil derfor først kunne iverksettes etter et RSvedtak våren 2018. Dette gjelder også avgiften på tilgang til Aninova.
I tillegg skal det nevnes at NKK sitt hovedstyre har vedtatt retningslinjer som ikke tillater at
data brukes til kommersielle formål. NEKF er en del av NKK, men det er NKK sentralt som
eier både hundedata og prøvedata. Dette jf. IT-strategi vedtatt i NKK

Parallelt med dette, så jobber Forbundsstyret etter flere RS-vedtak, senest fra 2016, som sier
at vi skal jobbe for en felles Nordisk hundedatabase, der resultater og statistikker skal
synliggjøres gjennom "Hitta Älghunden".
Status på dette prosjektet er at alle Kennelklubbene nå nærmest har klar en avtale om
utveksling av hunde- og prøvedata, slik at den felles basen kan bruke data fra alle
deltakerland.
Det er vårt RS som drar de store linjene for arbeidet i Forbundet, og derfor er RS-vedtak de
sterkeste arbeidsinstrukser et Forbundsstyret kan få.
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