
Referat avlsrådsmøte 20. april 2022   

  
Sted: Teams   
Klokkeslett: 20.00  
Inviterte: Arne, Jan Terje H, Anne-Grethe, Sofie, Petter, Iver, Jonny, Andrine,  
  
Sak 37/22  Referat fra 23 mars 
 Referat godkjent uten merknader 

  

Sak 38/22 Informasjon fra styret  
 Jonny Åsland informerte fra styret. 
  
Sak 39/22 Dyre ID 

Dyre-ID har et dataprogram hvor alle diagnoser fra veterinærklinikker rapporteres 
inn. De har komplett oversikt over data fra 2021, men også data fra flere år tilbake, 
men ikke komplett data ettersom dette er et relativt nytt system som ikke alle 
klinikker har brukt tidligere.  
De har totalt 5,4 mill. diagnoser i database og mottar nå 80-100 000 diagnoser per 
måned. 401 klinikker har tatt i bruk Pyramidion per i dag.   
Vi kan da hente ut anonymisert diagnosedata fra Engelsksettere som har vært hos 
veterinær i Norge.  
Eksempler på hva vi kan hente ut er: 
- Topp 10 vanligste registrerte diagnoser 
- Hente ut data på de sykdommene vi ønsker å se på 
- Sortere ut data på alder/ kjønn. F. eks få ut data på de hundene som får diagnosen 
spondylose i ung alder. 

 
Fagveterinær Kamilla Tragethon i Dyre ID anslår at hun trenger ca. 10 timer for å 
hente ut data og behandle den for oss. Det vil koste 10 000 – 15 000 kroner 
 
AR ønsker å søke styret om midler for å få presentert disse dataene fra Dyre ID. 

 
  
Sak 40/22 Døve engelsk settere 

Døvhet hos ES i Norge er ikke svært utbredt, men opptrer oftere hos show 
settere. For å stille eksakt diagnose må det tas en Baer test. 
AR ønsker å kartlegge pris på slike tester og om mulig oppfordre oppdrettere 
som opplever å få døve valper å få stilt en diagnose via Baer test. 
  

Sak 41/22 Forskningsprosjektet i samarbeid med NGK 
Det har vært informert om prosjektet til styret i flere runder og også 
gjennomført et nytt møte med representanter fra styret, AR og Frode Lingås. 
AR stiller på neste ukes styremøte for å informere videre om prosjektet. 
 

Sak 42/22 Evenes, og Sømådalen med flere 
AR ønsker å komme i kontakt med oppdrettere og medlemmer rundt om i 
landet. VI ser det som ønskelig å komme i tettere kontakt og dialog og ønsker 
å gjennomføre 5 treff i 2022. Petter lager en plan og kostnadsramme på 



gjennomføring av disse. Målet er blant annet å ha en dialog om hva 
oppdrettere rundt om i landet ønsker at AR skal jobbe med. 
Vi vil søke styret om midler til gjennomføring. 

  
Sak 43/22 Dommerkonferanse i januar 2023 

Petter lager budsjett. Presentasjon av standarden, vise dommerne flotte 
rasetypieske hunder og muligens noen svært atypiske / ikke ønskede. Budsjett 
settes opp og styret søkes om midler. 

  
  

Sak 44/22 Eventuelt  
 Ingen saker under eventuelt. 
  
    

 


