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Innledning 

Norsk Kennel Klubs samarbeidende raseklubber ble pålagt å utvikle Rasespesifikk Avls-

Strategi, for å sette fokus på sunnere oppdrett og få en strukturering av avlsarbeidet ut fra 

hver enkelt rases utfordringsområder. 

Norsk Berner Sennenhundklubb har hatt god tradisjon for å kartlegge rasens helse og 

levealder, med to store levealdersundersøkelser i 1992 og 2000. I forbindelse med RAS-

arbeidet, ble det innledet et samarbeid ved Norges Veterinærhøgskole om en ny 

helseundersøkelse. Dette gir oss tre gode databanker av materiale for å se rasens utvikling så 

langt. Selv om RAS-dokumentet først og fremst skal se framover, er det også viktig å trekke 

linjer bakover for å vite hvor rasen har vært og hvordan den har kommet der den er i dag. 

I arbeidet med dette dokumentet, har det blitt arrangert fem avlsseminar gjennom 2013 

spredt geografisk, arrangert i tilknytning til en av NKKS internasjonale utstillinger og/eller 

rasespesial. 

Den første versjonen av RAS har blitt utviklet av en komité bestående av Harald Amundsen 

(NBSKs styre), Sølvi Brudeseth (NBSKs avlsråd), Stine Bøe (NBSKs styre), Cathrine B. Johansen 

(NBSKs brukshundkomité), Kjersti Olsen (NBSKs avlsråd) og Kristoffer Skjøstad (representant 

for oppdretterne). RAS-dokumentet er gyldig fra 01.04.2014 og fem år framover, men skal 

gjennom årlige revisjoner før en fullstendig re-evaluering i 2015. 
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Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 

Den moderne berner sennenhunden er en relativt ung rase, men som en bestemt type hund 

har den en eldre historie. 

To ulike forklaringsmodeller brukes for opprinnelseshistorien til berner sennenhunden.  

Den ene mener at sennenhundene stammer fra asiatiske og romerske dogger. Alexander 

den Store (300-tallet før vår tidsregning) skal ha bragt dyr som stammet fra den sorte 

tibetanske ulven med på sin erobringsferd fra Asia til grekerne. Tibetansk mastiff-lignende 

hunder er funnet på assyriske relieff fra cirka 700 før vår tidsregning. Grekernes handel med 

romerne sørget for å spre hundene også i Romerriket. De skal ifølge teorien ligge bak 

eksempelvis bourdeaux dogge, bullmastiff, grand danois, spansk mastiff – og sennenhund-

rasene; de ulike variantene utviklet gjennom parringer med lokale gårdshundtyper. 

Tysk og sveitsisk forskning mener derimot at sennenhundene ble etablert i landet under 

romertiden, før Østens hunder gjorde sitt inntog. Kynologen von Stephanitz mener at de 

ulike molosserne og doggene er utviklet på forskjellige sted og til forskjellige tider, ut ifra 

lokale behov. Sennnenhundene kom således ikke til Sveits over alpene, men skal stamme fra 

en lokal urhund av inostranzewi- eller ulvehundgruppen, og altså ha sveitsisk opprinnelse. 

Uavhengig av opprinnelse, vet vi at de fire sennenhundene var utbredt i hele Sveits som 

arbeidshunder hos bønder. De ble brukt til å vokte og gjete buskap i fjellene, gjete langs 

veiene, dra melkevogner og små sleder, og vokte gården. Ulik geografi, natur og ulike 

gårdsoppgaver førte til utviklingen av ulike sennenhundtyper. Lavlandet og alpepassene ga 

variasjoner i arbeidsoppgavene, satte dermed ulike krav til eksteriøre trekk. I Bern var 

varianten langhåret og med ringlet hale, og ble kalt dürrbachler. Til felles hadde de fire 

typene at de var kraftige hunder med like tegninger og farger, og var ypperlige 

arbeidshunder. 

De tre andre variantene kjenner vi i dag som appenzeller sennenhund, entlebucher 

sennenhund og grosser schweizer sennenhund. Berner sennenhund er betydelig mer 

utbredt enn sine korthårede kusiner, uansett hvilket land en titter på.  

Sveits er en ung nasjon som fikk sine grenser og selvstendighetsstatus i oppgjøret etter 

Napoleonskrigene, det vil si omkring 1814. På 1800-tallet flommet nasjonalromantikkens 

bølger over Europa, og det var viktig å finne sine særtrekk og nasjonalsymbol. Sveits’ 

sentrale plassering i Europa gjorde denne selvdyrkelsen både lettere og vanskeligere, da 

landet var en gjennomfartsåre for reisende på kontinentet, og en svamp for andre lands 

særegenheter. Stoltheten over det nasjonale ble framelsket. St. bernhardshunden fikk 

legendestatus for sitt arbeid for munkene, og ble derfor sett på som et stort nasjonalsymbol. 

I tillegg førte framelskingen av andre lands nasjonalhunder til import av nye og spennende 
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raser. Dette er viktige årsaker til at de trauste, dyktige, men kjedelige sennenhundene holdt 

på å dø ut. De var for ordinære til å bli lagt merke til og bevart samtidig som industrialismen 

og agrarrevolusjonen effektiviserte jordbruket og gjorde arbeidshunden overflødig. Fra å 

være utbredt i hele landet, fantes dürrbächler nå primært i dalstrøkene i foralpene. Hundene 

var å finne foran melkekjerrer, bak kvegflokker og på setrene – og som trekkhunder hos de 

halvnomadiske kurvfletterne. 

Historiker og dommer Albert Heim kritiserte sine landsmenn for ikke å anerkjenne og 

verdsette den fantastiske skatten de hadde blant seg, og takket være ham ble 

redningsaksjoner iverksatt for disse gårdshundene. Hans landsmenn savnet den gode 

gårdshunden, hunden en hørte så mye godt om og kunne vagt huske. Nostalgien og den nye 

begeistringen ga sennenhundene sin renessanse   

Heim ga de fire typene navn. Sennen betyr seter på sveitsisk, og ble gitt som felles-

betegnelse til de fire ut ifra hva de tradisjonelt var blitt kalt og brukt til. Entusiaster reiste 

rundt i Sveits for å motivere oppdrettere og raseeiere til å ta vare på rasene, og for å finne 

gode eksemplarer for videre avl. En rasebeskrivelse ble utformet, og bidro til organisert 

raseavl og prioriteringer innenfor både egenskaper, temperament og eksteriør fra slutten av 

1800-tallet. 

Belline født i 1902 var den første stambokførte berneren, og regnes som stammor i den 

organiserte berneravlen. Den første offentlige anerkjennelsen av rasen i Sveits kom i 1904, 

med en utstilling i Bern. Fem hannhunder og en tispe av dürrbachler deltok. I 1907 ble 

Schweizerischer Durrbach-Klub dannet. Året etter ble navnet endret til Berner Sennen Klub, 

fordi hunden opprinnelig var utbredt i hele kantonen Bern, og ikke bare Durrbachområdet. 

Snart gjenerobret den gamle berner sennenhunden stadig større områder av det 

opprinnelige utbredelsesterrenget – både på gårder og i mer bypregede strøk. Dette skyldtes 

to kriterier: Dens egne kvaliteter og evne til å tilpasse seg sitt hjemdistrikt; og dens 

begeistrede venner, dommere, oppdrettere og klubb. Allerede i 1910 arrangerte 

raseklubben utstilling, med hele 107 påmeldte – hvorav 80 ble bedømt som ”typisch” og 

egnet for avl. 

Til tross for industrialiseringen, har rasen overlevd og eksplodert i popularitet, og er i dag en 

trofast familiehund i praktisk talt alle hundeland, men dens arbeidsvilje og anvendelighet er 

fremdeles fremhevet og elsket. Når berneren introduseres som en ny rase i et land, tar det 

ikke lang tid før den har oppnådd popularitet og høye registreringstall. Berneren ansees 

internasjonalt unisont som en vaker, tiltalende og vennlig familiehund, med mer hendig 

størrelse enn noen av de rasene det er naturlig å sammenligne seg med – som grand danois, 

leonberger, newfoundlandshund, pyreneerhund og st. bernhardshund. 

I 1950 kom de to første berner sennenhundene til Finland, til Saga Lindroos-Palmgren, 

kennel Lönneboda. Hun hadde ønsket seg st. bernhardshund i flere år, men fant de for store 

for å ha med sine collies. Hun hev seg rundt da hun i et hundeleksikon, oppdaget berner 
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sennenhunden og importerte to fra Sveits. Malte Mårtensson, kennel Söderkulla, hentet 

Sveriges første bernere i 1955 fra Finland og Tyskland. Han annonserte valper til salgs i 

norske bondeblad, og sensommeren 1956 kom de tre første bernerne til Norge; to helsøstre 

og en halvbror. Disse tre sto for de tre første bernerkullene i Norge. Allerede 17.-18. august 

1957 finner vi de første norskeide bernerne utstilt, på NKKs internasjonale utstilling. Bernere 

ble dog utstilt i Norge før dette, blant annet de finske Sveitsimportene og flere svenskeide 

bernere. Til Danmark kom rasen fra Sverige og Tyskland på begynnelsen av 1960-tallet. 

Den norske bernerstammen ble bygget på importer, og de første tiårene ble det hentet inn 

mange hannhunder og en god del tisper fra hele Europa, men primært Sveits og Tyskland. 

Rasen ble fort en populær rase, allerede i 1975 – kun 19 år etter rasen ankom landet – ble 

det registrert 141 bernere, og den har flere år vært blant de tyve mest registrerte rasene i 

NKK. Engasjerte oppdrettere og en kunnskapstørst raseklubb har gjort mye for rasen, og et 

sett med avlsregler som har vært ansett som noe av det strengeste for rasen i Europa har 

sortert ut avlsmaterialet.  

Raseklubben og dens oppdrettere har vært preget av kunnskapstørst, og knyttet allianser 

med oppdrettere fra andre rasemiljø, berneroppdrettere fra andre land, og fagfolk. En har 

også vært velsignet med oppdrettere som ikke er redd for å investere tid og penger i rasen, 

og har turt både å importere og – etter at grensene ble åpnet i 1994 – reise langt for å hente 

inn nytt avlsmateriale. Bernerfolket er også uvanlig utstillingsinteressert, og på de fleste 

utstillinger er rasen blant de med høyest påmeldingstall. Dommeres kritikker og hundenes 

utstillingsresultat har dermed vært flittig brukt i avlsarbeidet. I 2014 er berner 

sennenhunden en meget populær familiehund i Norge. De siste ti årene er det i snitt 

registrert 388 valper per år. 

 

Overordnet mål for rasen 

Fra NBSKs formålsparagraf 

Hvordan ser vi rasen om fem, ti og tyve år? 

Oppsummering av viktige mål og strategier i RAS-dokumentet for øvrig. 
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Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 

Rasen er en middels stor rase i Norge, og er vel etablert over hele verden. Norske 
oppdrettere har importert hunder i alle år, og i løpet av de siste ti årene har det også blitt 
mer og mer vanlig å bruke utenlandske hannhunder ved parring (importere/reise ut) Vi har 
eksempler på at import gjøres fra både USA og Sør-Amerika, men det er likevel de nordiske 
landene som er våre største samarbeidspartnere. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Norge   366   418   427   300   476   356   401   296   386   305 

Sverige   557   548   624   577   643   525   629   531   506   346 

Danmark   193   298   235   262   384   404   378   305   361   315 

Finland   521   524   459   475   516   502   391   420   482   443 

Sum 1637 1788 1745 1614 2019 1787 1805 1552 1735 1409 
Tabell 1: Registreringstall siste ti år for Norge, Sverige, Danmark og Finland. 

 
Våre egne registreringstall, samt det utstrakte nordiske samarbeidet, gir et godt grunnlag for 
å kunne drive et grundig og langsiktig avlsarbeid. Da vi har flere genetiske sykdommer som vi 
jobber med på rasen, er vi helt avhengig av et fortsatt samarbeid med klubber og 
oppdrettere i andre land.  Rasen er stor i flere land i Europa, og det bør vi utnytte. 
 

Gjennomsnittlig kullstørrelse 

Vi ser av tabell 2 at den gjennomsnittlige kullstørrelsen ligger ganske stabilt, fra 4.9 til 5.9 
valper. Sammenliknet med andre raser av tilsvarende størrelse er dette gjennomsnittstallet 
relativt lavt.  Vi følger utviklingen av dette videre. 
 

 
Tabell 2: Gjennomsnittlig kullstørrelse over en seksårsperiode. 
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Effektiv populasjonsstørrelse 

Effektiv populasjonsstørrelse er et mål for hvor mange ubeslektede hanndyr og hunndyr som 

bidrar med gener til neste generasjon. 

Den enkleste måten å beregne effektiv populasjonsstørrelse tar utgangspunkt i antall tisper 

og hanner brukt i avl pr. generasjon. En generasjon er lik 5 år. Tabell 3 viser antallet 2012-

2008, 2007-2003, 2002-1998, 1997-1993 

Den effektive populasjonsstørrelsen, Ne, beregnes med følgende formel: 

Ne =     4 x Nm x Nf                        Nm = antallet hanner, Nf = antallet tisper 

              Nm+Nf 

 

Tabell 3 kommer 

 

Innavlsgrad 

Innavlsgraden er regnet ut ved å ta gjennomsnittet av innavlsgraden for alle kull født per år. 
Innavlsgraden pr kull er utregnet på seks generasjoner. Innavlsgraden har ligget mellom 1.0 
og 1.8 prosent.  
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 1.5 1.8 1.1 1.5 1.2 1.3 1.4 1.2 1.5 
Tabell 4: Gjennomsnittlig innavlsgrad for norske kull de siste ti årene. 

 
Den gjennomsnittlige innavlsgraden for rasen bør fortsette å ligge som nå, godt under 2 
prosent. I de enkelte kombinasjonene som gjøres bør man etterstrebe en innavlsgrad på 2.5 
prosent eller lavere. Høyeste aksepterte innavlsgrad er 6.25 prosent, utregnet på seks 
generasjoner. 

Om en ser på stamtavlen for en planlagt kombinasjon lenger bak enn seks generasjoner, kan 
en i noen tilfeller se at en hund forekommer en rekke ganger, selv om innavlsgraden er 
innenfor det aksepterte. Det anbefales da at oppdretter tar kontakt med avlsrådet for å få 
mer informasjon om denne hunden, hva den ga videre til sine avkom og døde av. 

 

Bruk av avlsdyr 

Matadoravl er et minimalt problem på vår rase, da våre retningslinjer for avl automatisk 
setter en stopper for dette. Et dyr blir stoppet for avkomstgranskning etter den trettiende 
fødte valpen, og selv med gode avkomstresultat gir ikke avlsreglene rom for at et dyr kan ha 
mer enn fem prosent av de siste fem års registrerte valper etter seg. Det er svært få 
hannhunder som når disse tallene. 
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Vi ser dog at flere hannhunder har en stor andel av sine sønner i avl, som får betydelig 
innvirkning på tilgjengelig avlsmateriale, og det er derfor ønske om å ha en større bevissthet 
på ikke bare barn, men også barnebarn når en ser på genetisk mangfold i avlsbasen. 

 

Innhenting av avlsmateriale fra andre land 

Berneroppdretterne i Norge har alltid innsett betydningen av å innhente ubeslektede avlsdyr 

fra andre land. Før karantenekravet ble opphevet, var det naturlig nok relativt begrenset, 

men etter at grensene til Europa ble åpnet i 1994, har det blitt enklere å importere og reise 

ut og inn av Norge. Som en konsekvens, ser vi en betydelig økning i antall importer og 

utenlandskeide avlsdyr. 

Tabell 5 viser hvor mange hunder som har blitt importert hvert år, og hvor stor andel av 

disse som har blitt brukt i avl. Sammenlagt har vi de siste 12 årene fått 179 importer til 

landet, og av disse er foreløpig 51 brukt i avl – 28.5 prosent. Til sammenligning blir cirka XX 

prosent av norskfødte bernere brukt i avl. 
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Tabell 5: Importer de siste 12 årene, og andel brukt i avl. 
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Tabell 6: Hvor importene har kommet fra de siste 12 årene. 
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2002 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 

2003 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

2004 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

2005 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 

2006 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 

2008 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 9 0 1 0 0 0 

2009 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 1 0 

2010 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 1 0 0 

2011 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 16 1 0 4 1 0 

2012 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 2 1 0 0 0 

2013 3 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

Sum 15 1 11 2 3 2 3 1 4 1 4 6 1 4 2 2 104 3 2 5 2 1 
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Oppsummering av innspill angående avlsretningslinjene etter avlsseminar 
Kommentarene/forslag og innspill markert i rødt. 

NBSKs retningslinjer for avl og oppdrett  

1. Oppdretter er til en hver tid selv ansvarlig for sitt eget oppdrett. Alle skal følge 
retningslinjer for avl og oppdrett i NBSK, NKKs etiske retningslinjer for avl oppdrett og NKKs 
avlsstrategi.  

- Oppdretter er ansvarlig!  
- Avlsrådet skal forholde seg til offisielle opplysninger på tidspunktet.  
- Tilbakevirkende kraft på enkelt ting, når nye opplysninger kommer til.  
- Må dette være en del av retningslinjene? Vi har jo sanksjonene i siste punkt. Legg til NKK 

der,  
- de har også egne sanksjoner.  
- OK med tilbakevirkende kraft når nye opplysninger kommer inn, men ikke når regelen 

endres.  
- Slå sammen retningslinje 1 og 16, og plasser den først. Halden-møtet er enige i dette.  
- Alle oppdrettere SKAL selv være ansvarlige. Alle BØR følge retningslinjene. Man må selv 

ta ansvar for valg en tar.  
- Endre punkt 1 til : Gjeldende rasestandard for Berner Sennenhund (045) gruppe 2 gjelder. 

Hunder som har diskvalifiserende feil i henhold til rasestandard - skal IKKE benyttes i avl. 
Dette gjelder også sædimporter og andre importer fra utlandet.  

- Slå sammen punkt 1 og 16, men endre sanksjonene, slik at brudd på retningslinjene 
medfører at man ikke får valpeformidling. Gjentatte brudd på retningslinjene medfører i 
tillegg at man fjernes fra oppdretter- og hannhundsliste i 1 år 

2. Avlsdyret og alle dets søsken og foreldre skal være sosialt og fysisk veltilpasset, og ha 
utviklet et riktig adferdsmønster. Vurdering av gemytt og helsemessig status blir gjort på 
bakgrunn av utstillingskritikker, tester og opplysninger fra hundens eier og oppdretter. 
Avlsdyrets foreldre skal til enhver tid følge gjeldene krav til HD-AA status.  

- La det stå som det er, men fjerne ALLE i første linje, da dette umulig å overholde.  
- Korte ned til at avlsdyret skal ha et rasetypisk gemytt (vise til rasestandard)  
- Fjerne dette med utstillingskritikker 
- Kreve/Anbefale MH eller ferdselsprøve  
- Tromsø og Trøndelag støtter ideen som kom opp på møtet i Eidsvoll, om å korte ned til 

rasetypisk gemytt og vise til rasestandarden.  
- Korte ned til at avldyret skal he et rasetypisk gemytt (vise til rasestandard) + beholde 

HD/AD krav til foreldre.  
- Oppfordre til MH-test. Vise mulighetene/øke intr. for dette igjen. Stavanger-møtet enige 

i dette.  
- Være ekstra obs på gemytt/temperament når vi bruker utenlandske hunder  
- Viktig punkt. Avlsdyrene skal være klinisk friske. Man må ta hensyn til familiære 

lidelser/sykdom.  
- Gjennomsnitlig levealder  
- Langtlevende linjer /hunder må være et mål. Alders index?  

3. Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søskenbarn, eller ha høyere innavlsgrad enn  
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dette! [1] Innavlsgraden skal utregnes på 5 generasjoner.  
 
- OK som det er 
- Bør telle med minst 8 generasjoner. 5 er for lite. Dette viser sjelden at man f.eks kan få 

en og samme hund opp 15 – 16 ganger på stamtavla  

4. Avlstispen skal ha fylt 2 år før første fødsel. Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende 
løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en 
tispe har 2 kull i løpet av 1 år, skal den ha minst 1 års pause før neste valpekull fødes. Tisper 
som har fylt 7 år [2] skal det vises opp veterinærattest for før paring finner sted. Tisper bør 
ikke få sitt 1. kull etter fylte 5 år.  

- Bør = veiledende, ikke et krav  
- Bør spesifiseres at om det er mindre enn 365 dager mellom ei tispes 2 kull, må man 

vente minimum  
- 1 år før det 3. kullet. (Krav hos NKK)  
- Spesifisere antall valper, for å pare på 2 løpetider etter hverandre  
- Lage punktet likt som NKK, forvirrende at det er litt ulikheter.  
- Stryke punktet, da vi skal følge NKKs retningslinjer/regler (Punkt1 i våre retningslinjer)  
- Tromsø er enige i at punktet kan strykes, vi bør følge NKKs retningslinjer/regler  
- Trøndelag ønsker å beholde første setning (da NKK har 18 mnd), resten kan strykes. 

Halden-møtet er enige i dette.  
- Vi bør ikke likestille NBSK med NKK her. Tisper skal ikke pares på 2 påfølgende løpetider. 

Er det nødvendig å bruke tisper over 7 år? Hannene kan vente til de er 2 år før de 
benyttes i avl.  

- OK som det er 

5. Avlsdyret skal ha oppnådd minimum 1 x Very Good etter fylte 24 mnd., eller minimum 2 X 
Very Good før fylte 24 mnd. på offisiell utstilling (for 2 forskjellige dommere) [5]  

- Minimum CK på alle avlsdyr, mange andre klubber har dette kravet.  
- Likt krav uansett alder, f.eks. 1x Excellent. Blir enda enklere å forholde seg til.  
- 1 x VG etter 9 mnd alder 
- Beholde det som det er, alle kan stille høyere krav på egne avlsdyr, om man ønsker det. 

Halden-møtet er også enige i dette.  
- I prinsipp ingen eksteriøre krav med dagens retningslinje, men det er OK siden vi har 

mange helseproblemer vi må ha fokus på, og den norske bernern holder høy standard 
eksteriørt.  

- Vi ønsker flest mulig avlsdyr, en del hanner kommer aldri på avlshannslista, da de kun har 
1 resultat fra jkl/ukl. Vi bør være flinkere til å oppfordre eier/oppdr., både direkte og via 
f.eks. Berner’n  

- Trøndelag støtter forslaget om 1 x excellent uansett alder. Det gjør også flere på Halden-
møtet  

- Ikke fjerne eksteriørkrav. Er en sikkerhet for rasetypiskhet.  

6. Minst 50 % av helsøsken, inklusiv avlsdyret, skal være HD-frie. Minst 35 % av helsøsken  
inklusive avlsdyret skal være fri for AA. Svak grad AA tillates brukt, men kun mot fritt. Ikke 
røntget hund regnes som dysplast.  
Ved dokumentert bortgang i kullet/kullene før fylte to år som ikke kan tilbakeskrives til 
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HD/AA, tas disse ikke med i beregningen.  

- Bytte til Index-avl. Men hva vil da skje med røntgen- %?  
- Fjerne krav til søsken helt. Sverige har ikke hatt krav til søsken og har omtrent samme 

gode benstatistikk som oss.  
- Beholde som det er, vi har gode resultat med dette!  
- Hva skjer med røntgen- % om vi fjerner søskenkrav… Viktig å røntge også for 

helsen/bruksegenskapene til den enkelte hund  
- Trøndelag og Haldenmøtet ønsker også å beholde som det er  
- Små kull bør kunne gi disp.. Krav til søsken vil her kunne slå veldig hardt  
- HD C, bør vurderes  
- Samme krav på HD og AD. OK med C både fram og bak. Minimum 50 % av helsøsken frie 

både når det gjelder HD og AD.  

7. Ved bruk av utenlandske avlsdyr, samt sædimport og importerte hunder (unntatt 
Sverige3) skal avlsdyret og dets foreldre fylle kravene til gjeldende HD/AA status. Oppdretter 
står ansvarlig for fullstendig dokumentasjon om helsestatus, HD/AA status samt 
utstillingsresultat. Ved bruk av utenlandske avlsdyr, samt sædimport og importerte hunder 
(unntatt Sverige) tas det ikke hensyn til søskens HD/AA status, såfremt dette ikke er kjent.  

- Bør fortsatt være krav til avlsdyrets foreldre.  
- Fjerne dette med fullstendig dokumentasjon om helsestatus – kan uansett ikke 

gjennomføres  
- Mye usikkerhet om dette med søsken og KJENT. Må gjøres tydeligere, om vi fortsatt skal 

ha det med  
- Urettferdig om vi skal regne urøntgede utenlandske søsken som dysplaster, da de 

røntger mye mindre i utlandet.  
- Spesifisere at resultater på OFFA (USA), DKK og FIN KK anses som kjente, da dette er 

åpne, offisielle registre.  
- Det bør være samme krav til norske og utenlandske avlshunder med tanke på søsken og 

foreldre  
- Beholde det som det er  
- Fjernet kravet til søsken, på utenlandske avlsdyr. Blir det ”dritt” stopper det seg selv. Vi 

har jo avkomsgransking og krav til søsken på norske kull. Det er i tillegg vanskelig å få tak 
i info fra mange land.  

- Sverige er ikke Norge – skal regnes som utenlandsk avlsdyr 

8. Etter kullet der den 30. valpen blir født, settes avlsdyret på stopp for avkomsgransking.[4] 
Kull utover dette gjøres avhengig av avkomsgranskingens resultat. Ingen hund skal ha flere 
avkom enn 5 % av samtlige registrerte hunder i rasen de siste 5 år. En hund som har nådd 
denne grensen med tilfredsstillende resultat, tillates å ha 10-15 valper pr. år etter fylte 7 år.  

- Beholde den som den er  
- Sløyfe siste setning, 5 % 80 valper er nok for en hanhund.  
- Senke til f.eks. 3 % /50 valper, slik at hver hanne får færre valper. Da kan siste setning 

beholdes, slik at hunder som blir gamle kan få opp mot 5 %- Vil ha flere hanner i avl, enn 
mange valper på få hanner. 50 valper er litt lite, 60? 70?  

- Tallbegrensning i stedet for %  
- Begrense stor bruk de første årene. Spre avkommene over tid. Ta det med ro!  
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- Trøndelag og Halden-møtet ønsker også å beholde den som den er  
- Se opp for ”matadorer” i utvidet forstand. Antall barn og antall barnebarn eller om 

mange søsken går i avl . Bør bruke hannene langsommere. Vente. Ta ned prosenten?  

9. Hannhunder som har fylt 8 år, som er sosialt veltilpasset og har et riktig adferdsmønster 
kan etter rådføring med avlsrådet benyttes i avl, selv om den ikke følger alle de øvrige 
kravene i retningslinjene. Ved vurderingen skal det ses hen til slektningenes levealder.  

- Skal gjelde for hanner som tidligere ikke er benyttet i avl  
- Gir bra signaler. Halden enige i dette.  
- Kjempebra punkt! 
- Kan den forenkles til f.eks.: Hannhunder uten avkom som har fylt 8 år kan benyttes i avl 

selv om den ikke følger alle de øvrige kravene i retningslinjene  
- Gi oppdretter mer ansvar  
- Tromsø, Trøndelag og Halden enig i at det skal gjelde hanner som ikke er brukt i avl 

tidligere  
- Levealdere er viktig, men det er vesentlig hvorfor den ikke oppfyller kravene til avl. Egner 

denne hunden seg for avl?  

10. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkoms gransking skal HD-resultatet for avkom være 20 
% eller lavere, og for AA 35 % eller lavere. For avkomsresultat på 20-25 % HD og 35-40 % AA, 
gis avlsdyret anbefalning på anvendelse til ytterligere 10 – 15 valper. Kontinuerlig oppfølging 
skal skje.  

- Hva vil en forenkling få for effekt, om vi f.eks. setter en % -sats.  
- 25% eller lavere på HD og 40% eller lavere for AD. Kan være riktig i kombinasjon med 

færre avkom pr hund og ev. fjerning av punkt 12. Trøndelag støtter dette forslaget  
- Beholde det som det er, ikke vits å endre bare for å endre, om det fungerer  
- Forenkle til 1 prosentsats  
- Halden-møtet synes det er fornuftig med 2 trinn, slik det er, da vi ikke bygger statistikken 

på så mange avkom  
- Samme prosentsats for HD og AD, det er verre å ha HD enn AD 
- Avkomsgransking er kun HD/AA. Generelt dårlig info om helse.  
- Gjennomsnittlig levealder  
- For få obduserer, slik at vi ikke får nok opplysninger rundt arvelige sykdommer, f.eks 

nyresvikt  

11. En kullkombinasjon med over 3 valper gjentas ikke før kullet er avkomsgransket og 
tilfredsstiller retningslinjenes krav  

- Samme kombinasjon bør aldri gjentas- vi ønsker genetisk spredning  
- Punktet kan strykes – vi må ha tillit til våre oppdrettere  
- Beholde som det er. Greit å ha en begrensning. Stopper ”fristelsen” av å gjenta større bra  
kombinasjoner. Stavanger-møtet enig i dette  
- Trøndelag ønsker også at det strykes  
- Halden-møtet er delt, noen synes punktet kan strykes, noen synes det skal stå som det er 
- Endre til ”bør ikke gjentas”, oppdretter er selv ansvarlig 
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12. Et avlsdyr får ha 10-15 nye avkom dersom et kull har sterkt avvikende resultat med 
hensyn til avkomsgranskingen. Dette forutsetter at de øvrige kull tilfredsstiller gjeldende 
krav til frigivelse.  

- Punktet bør fjernes  
- Punkt 12 og 10 bør settes sammen. Tydelig + kortfattet  
- Bør ”kryss-sjekkes” med partnerens ev. tidligere kombinasjoner. Det kan påvirke 

avgjørelsen. Skal være et kull som KLART avviker.  
- Trøndelag mener også at denne retningslinja bør strykes  
- Halden-møtet synes punktet kan stå, da vi bygger vår avkomsgransking på få dyr.  
- Stavanger-møtet mener punktet skal strykes. 30 valper holder  

13. Hunder som har hatt meningitt skal ikke brukes i avl. Hunder som har gitt meningitt må 
bare brukes på ikke-registrerte meningittbelastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken 
og deres foreldre.  

- Vi har relativt god kontroll/oversikt på meningitt. Fortsette som tidligere. Stavanger-
møtet enig i dette.  

- Dette bør være gjeldene også for PNP/RD, vi har mye nyresvikt på rasen 
- Viktig å obdusere nyresvikter!  
- Tromsø og Trøndelag enige i at man likestiller PNP/RD og meningitt her  
- Halden-møtet vil at den skal stå som den er, eventuelt ta med RD  
- Hva med histiocytose? 

 
14. Saksebitt og tangbitt er godkjente bitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. 
Dokumentasjon fra siste utstillingskritikk hvor bittet er nevnt, er gjeldende. Det tolereres 
mangel av opp til 2 tenner.  

- Handler om ansvarsfølelse – fjerne dette med dokumentasjonen  
- Dokumenteres av autorisert dommer, veterinær eller utstilingskritikk  
- Krav i standarden – bør stå med- Det bør spesifiseres hvilke tenner som kan mangle. Se 

standard! Flere ”innsendere” enige i dette 
- Vi bør følge standarden. Ansvarlig er eier selv. Ingen dokumentasjonskrav  
- Halden-møtet synes det kan stå som det er. Ikke den viktigste retningslinja!  
- Dokumentasjon fra siste utstillingskritikk er et svakt punkt. Mulig det å følge standard 

kan være løsningen?  

15. Ved bruk av frossen sæd fra norske/norskeide hannhunder, skal det tas hensyn til de 
regler/retningslinjer som gjaldt ved tidspunkt for nedfrysning av sæden. Selv om de skulle 
avvike fra dagens gjeldende regler/retningslinjer.  

- Viktig å kunne bruke slik frossen sæd- det er sikkert  
- Er det mulig å holde oversikten på alle retningslinjer som har eksistert?  Vanskelig!! 
- Fjern punktet, bør være samme krav til denne hannen som dagens hanner, han tilfører jo 

ikke noe nytt.  
- Punktet bør stå som det gjør, slik at folk tør å fryse ned sæd. – Trøndelag og Halden-

møtet enig i dette.  
- Tas hensyn til, hva betyr det? Overflødig når vi ikke har tilbakevirkende kraft på at 
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reglene endrer seg.  

16. Ved bruk av hunder som ikke oppfyller overnevnte retningslinjer for avl og brudd på 
disse, vil man ikke kunne benytte NBSKs valpeformidling, samt bli fjernet eller nektes tilgang 
til å stå på NBSKs oppdretter – og hannhundliste. Dette vil gjelde umiddelbart og frem til ett 
år etter at kullet er registrert på dogweb.  

- Færre sanksjoner for brudd på retningslinjene. Bør kun være at man mister 
valpeformidling for det gjeldende kullet.  

- Kan gi dispensasjon  
- Helt imot å innføre dispensasjon igjen  
- Fjerne retningslinje 1 og legge til NKK her  
- Samle retningslinje 1 og 16 og sette det først  
- Mindre sanksjoner, mer diplomer. Viktigere å oppmuntre de som gjør noe bra enn å 

straffe de som bryter en retningslinje.  
- Premiere utdanning  
- Premiere oppdrettere for langtlevende kull  

 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

- Få bedre og sikrere oversikt over kjønnsdrift, fertilitet/fertilitetsproblemer, 

fødsel/fødselsproblemer. 

- En genetisk mangfoldig rase, med en populasjon stor nok til å drive sunn avl og med 

mange valgmuligheter. Rasen må derfor opprettholde, og gjerne øke, antall 

registrerte per år 

- Utnytte avlsbasen bedre, inkludert hele Europa/verden. Få flere ubeslektede hunder i 

avl. 

- Beholde rasens gjennomsnittlige innavlsgrad på et lavt nivå, helst rundt 1,5 %. 

Etterstreve at de enkelte kullkombinasjonenes innavlsprosent ligger under 2,5 %. Og 

beholde den maksimale øvre grense på 6,25 %. Endre til å ta med 6 generasjoner. 

 

Prioritering og strategi for å nå målene 

- Lage en digital registreringsmulighet for paring, drektighet, fødsel, kull/ valper 

- Opprette NBSKs oppdretterskole for å skolere både nye og etablerte oppdrettere på 

problemområder som kommer fram i RAS 

- Informasjon og skolering framfor strenge regler og harde konsekvenser 

- Publisere innavlsgrad på valpelista 
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- De enkelte kullkombinasjonenes innavlsprosent bør ligge under 2,5%. Beholde den 

maksimale øvre grense på 6,25 %. Endre til å ta med 6 generasjoner. 

- Legge til rette for bruk av utenlandske avlsdyr, bl.a gjennom våre retningslinjer for avl 
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Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 

Sommeren 1992 sendte Norges Veterinærhøgskole i samarbeid med NBSKs avlsråd ut cirka 
3.500 spørreskjema til eiere av berner sennenhunder registrert i NKK i perioden 1978 til 
1992. Hensikten var å studere den norske hundebestanden, og finne svar på en del sentrale 
spørsmål. Nesten åtti prosent av skjemaene ble besvart. Vel 900 av hundene som kom med i 
tellingen var døde. Gjennomsnittlig levealder ble regnet ut, og viste at tisper lever et år 
lenger enn hannhunder. Levealderen var i snitt henholdsvis seks år, to måneder og syv 
dager, respektive fem år, to måneder og tre dager. Gjennomsnittlig levealder for rasen som 
helhet var fem år, syv måneder og 22 dager. 

Den tallmessig største dødsårsaken var kreft i en eller annen form, som utgjorde omtrent en 
tredjedel av dødsfallene. Tallene viste også at de som døde av kreft i snitt levde lenger enn 
gjennomsnittsberneren. 

Annen sykdom, som samler opp 23 prosent, er en samling medisinske årsaker, som for 
eksempel hjertesykdommer og magedreining. I denne gruppen finner vi også nyresvikt, som 
rammet cirka fire prosent av de innsendte besvarelsene. Undersøkelsen viste at nyresvikt 
rammet tisper omtrent dobbelt så hyppig som hannhunder. 

Hele 16 prosent av bernere ble avlivet på grunn av aggressivitet. To tredjedeler av disse var 
hannhunder. Forholdsvis mange hannhunder ble avlivet mellom ett og tre år gamle. 

16 prosent oppga skjelett- og leddsykdommer som dødsårsak, og her var gjennomsnittlig 
levealder fem år og to måneder. 

I 2000 ble det gjort en ny undersøkelse, som var bygget opp slik at en lettere kunne luke ut 
de hundene som døde av ikke-medisinske årsaker (for eksempel ulykker og aggressivitet) for 
å få et mer korrekt inntrykk av rasens gjennomsnittlig levealder. Hunder født i perioden 1988 
til 1998 ble invitert til denne undersøkelsen, og 70 prosent av 2.800 spørreskjema ble 
besvart. Denne undersøkelsen viste at berneren i snitt levde et halvt år lenger, og det var en 
betydelig reduksjon i andelen som ble avlivet på grunn av aggressivitet. 

I 2013 ble norske bernereiere inviter til å besvare en undersøkelse på nett, i regi av Norges 
Veterinærhøgskole. Denne ble markedsført gjennom raseklubbens hjemmeside, en egen 
facebookside, omtale i medlemsbladet, direkte epost til klubbens medlemmer med 
registrert epostadresse og andre kanaler. Det ble registrert cirka 650 besvarelser. 

Denne viser at 88 % er meget godt eller godt fornøyde med sin berners generelle helse. Vi er 

likevel svært klar over at vi har en gjennomsnittlig lav levealder og helseproblemer som vi 

må jobbe hardt for å forbedre. 

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 

Våre konklusjoner vedrørende berner sennenhundens helse i Norge, bygger på statistikk, tall 

og informasjon vi har fått fra NVHs helseundersøkelse, Agria Dyreforsikrings statistikker, NKK 

Dogweb, samt innsendt informasjon til avlsrådet. 
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Norges Veterinærhøyskoles helseundersøkelse går nå, i første halvdel av 2014, inn i sitt siste 
stadie. Undersøkelsen avsluttes og NVH ved Frode Lingaas vil gjøre en grundig 
sammenstilling av materialet. Det vil derfor ta noe tid før vi får det ferdige bearbeidede 
materialet. Frode Lingaas har derimot gitt oss en ”lynrapport”, som gir oss svar på de 
viktigste områdene 
 
Lynrapportens helse-del viset bl.a 
 
At 25 % hadde problemer med ledd/skjelett/muskulatur. Av de som hadde slike problemer 
var det først og fremst artroser/forkalkninger de slet med, men mange krysset også av på 
halthet, korsbåndsskader og OCD. 
 
27 % oppgav at dere hund hadde hatt en eller annen form for kreftsykdom. Kuler/kreft i 
huden utgjorde den største gruppen (her finner vi både uskyldige fettkuler og malign 
histiocytose), deretter kom de med kreft i bloddannende organ/lymfe ( her finner vi også 
malign histiocytose) og som nummer tre kreft i luftveier. 
 
17 % oppgav at deres hund hadde hatt problemer med urinveiene. En stor andel av disse 
utgjordes av diagnosen urinveisinfeksjon, men det var også en anselig andel med ulike 
former for nyresykdommer. 
 
Helseundersøkelsen viser også at mange hunder plages av immunrelaterte sykdommer som 
ørebetennelse, øyebetennelse, hudbetennelse, våteksem og mage-tarminfeksjoner. Dette er 
nok vanlig forekommende på de fleste raser, men må likevel tas på alvor. 
 
Når det gjelder øyne, viser undersøkelsen at mange også har plager/sykdom i forbindelse 
med øyelokket. Av disse er klart flest som plages med entropion.  
 
Vi har også fått statistikk fra Agria Dyreforsikring angående sykdom (veterinærbehandling) 
og død. Dels for årene 95-06, og i tillegg 06-11. Dette er et godt komplement til NVHs 
helseundersøkelse.  
 
Agria sin statistikk bekrefter på mange måter avlsrådets oppfattelse av rasens 
helseproblemer. Vi har store utfordringer når det gjelder flere typer kreftsykdom, det vises 
både i statistikken for veterinærbesøk og dødelighet. Problemer i bevegelsesapparatet 
finnes fortsatt i relativt stor grad. Halthet, HD, OCD og AD er diagnoser som vi er kjent med 
på vår rase. HD og AD har vi jo jobbet med i mange år. Vi har en meget høy røntgenprosent 
(over 80 %), og andelen affiserte holder seg relativt stabil.  Hudproblemer og mage-tarm 
infeksjoner rammer en god del hunder i alle raser, så også berner, men Agrias statistikk viser 
ikke at vi er spesielt overrepresenterte på disse diagnosene. 
 
Derimot finnes det noen diagnoser som ikke nødvendigvis rammer så mange, men der 
statistikken viser at berner rammes mye mer enn andre raser. Her ser vi spesielt spesifikke 
kreftdiagnoser (lymfekreft og lungekreft), ulike typer nyreproblemer, samt 
infeksjon/betennelse i sentralnervesystemet (for eksempel aseptisk meningitt). Entropion 
ser også ut til å være mer vanlig på berner enn på gjennomsnittshunden. Dette er noe 
avlsrådet også oppfatter som et problem vi må være oppmerksomme på. 
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Statistikk fra Agria Dyreforsikring 
 
SYKDOM 
95-06 
Berner har 1.6 gang så stor risiko for å måtte oppsøke veterinær sammenliknet med ”alle 
raser”/gjennomsnittshunden 
 
Diagnoser der berner sennenhund er mest overrepresentert i forhold til alle raser, det vil si i 
hvilke spesifikke diagnoser vi skiller oss mest fra andre raser, er 

- Tumor, nedre luftveier 
- Progressiv nefropati/renal dysplasi (PNP/RD) 
- Infeksjon/betennelse, sentralnervesystemet 
- Neoplasi (nydannelser/svulster), uspesifisert 
- Lungebetennelse (aspiration pneumonia) 
- OCD i albue 

 
Sykdommene (spesifikke diagnoser) som det er vanligst å oppsøke veterinær for i berner 
sennenhund: 

- Livmorbetennelse 
- Tumor, hud/underhud  
- Bevegelsesapparatet, smerte/symptomer 
- Hudbetennelser (dermatitt, pyodermi,folikulitt) 
- Ørebetennelse/otitis 

 
06 - 11 
Berner sennenhund har 1.7 gang så stor risiko for å måtte oppsøke veterinær sammenliknet 
med ”alle raser”. 
 
Prosent av forsikrede hunder som har minimum ett veterinærbesøk: 
Berner sennenhund: 46.6 prosent 
Alle raser: 31.8 prosent 
 
Diagnoser der berner er mest overrepresentert i forhold til alle raser, det vil si i hvilke 
spesifikke diagnoser vi skiller oss mest fra andre raser, er 

- Infeksjon/betennelse, sentralnervesystem 
- Tumor, nedre luftveier 
- Entropion 
- Uremi (nyresvikt) 
- OCD 

 
Sykdommene (spesifikke diagnoser) som det er vanligst å oppsøke veterinær for, for berner 
sennenhund: 

- Bevegelsesapparatet, smerte/symptomer 
- Hudbetennelse (dermatitt,pyodermi, follikulitt) 
- Tumor, hud/underhud 
- Mage- og tarminfeksjon, diaré, oppkast 
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-  Livmorbetennelse 
 

DØDELIGHET 
 95-06 
Risikoen for å dø er 2.9 ganger høyere for berner enn for andre raser 95–02. 
Risikoen for å dø er 3.1 ganger høyere for berner enn for andre raser 02-06. 
 
Spesifikke dødsårsaker der berner er mest overrepresentert i forhold til alle raser, det vil si 
der vår rase skiller seg mest fra gjennomsnittshunden er 

- Tumor, nedre luftveier 
- Nefritt (betennelse i nyrer/nyresvikt)  various/flere diagnoser 
- Neoplasi  (nydannelse/svulster) uspesifisert 
- Tumor hud/underhud 
- Tumor ben/skjelett 

 
Vanligste dødsårsaker, berner: 

- Tumor, nedre luftveier 
- Lymfom SARC  
- Tumor, ben/skjelett 
- Neoplasi, (nydannelse/svulst) uspesifisert 
- Død, uten diagnose 
- HD 
- Nefritt (betennelse i nyrer/nyresvikt) Various/flere diagnoser 
 

06-11 
Risikoen for å dø er 2.4 ganger høyere for berner enn for andre raser. 
 
Spesifikke dødsårsaker der berner er mest overrepresentert i forhold til alle raser, det vil si 
der vår rase skiller seg mest ut fra gjennomsnittshunden er 

- Tumor, nedre luftveier 
- Nefritt (betennelse i nyrer/nyresvikt), various/flere diagnoser 
- Neoplasi (nydannelse/svulst) uspesifisert 
- Trombocytopeni - ikke immunrelatert (ofte relatert til kreft eller erlichia) 
- Infeksjon/betennelse - sentralnervesystemet 

 
Vanligste dødsårsaker, berner: 

- Lymfom/lymfosarcom 
- Tumor, nedre luftveier 
- HD 
- Øvre urinveier, flere diagnoser/uspesifisert 
- Neoplasi, (nydannelse/svulst) uspesifisert 

 
Sykdommer/defekter i bevegelsesapparatet 
HD og AD 
Hofteledds- og albueleddsdysplasi er utviklingssykdommer som finnes på rasen. Norske 
oppdrettere har vært tidlig ute med å røntge både hofter og albuer. Hofter begynte man å 
røntge systematisk på 70-tallet. På albuene ble dette vanlig et tiår senere. 
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De norske oppdretterne har støttet godt oppunder dette omfattende helsearbeidet, og vi 
har en særdeles høy røntgenprosent, nærmere 80%. 
Dette har gitt oss et godt og sikkert grunnlag for å jobbe med disse sykdommene. Som dere 
ser av tabellen under ligger % med belastede relativt lavt og stabilt. 
 
Tabell 
 
OCD 
Berner sennenhund er en stor rase, og bruskløsning er en vekstrelatert lidelse vi ikke kan få 
totalt bukt med. Vi skal likevel holde et øye med det og ta hensyn i vårt avlsarbeid. Det er 
noen områder hvor det er verre for en hund å få OCD enn andre. Det er viktig å være åpen 
og dele informasjon om hvilke hunder som har vært rammet av OCD.  
 
Korsbåndsproblemer 
Ut fra NVH-undersøkelsen og informasjon som avlsrådet besitter, er vi klar over at dette er 
en gjennomgående utfordring på rasen. Det er gjerne snakk om en slitasjeskade, som 
oppstår først i godt voksen alder, framfor akutt ruptur. Hunder som rammes av dette har 
derfor ofte allerede vært brukt i avl, og kan til og med ha barnebarn. 
Vi ser ikke at det er en økende trend på rasen gjennom årene, men likevel noe som en skal 
holde et øye med. Informasjon er særdeles viktig, slik at en vet hva som finnes på linjene og 
en har en bevissthet rundt dette når en planlegger kombinasjoner. 
 
Overkoding haser 
Her er tallene våre svært usikre.  Avlsrådet og rasedommere mener å se en økning av 
problemet, men det er vanskelig å få dette bekreftet fra helseundersøkelsen 
 
Kreft 
Både i NVHs helseundersøkelse, Agrias statistikker og tilbakemeldingene til avlsrådet ser vi 
at kreft er den sykdommen som rammer flest hunder. 46 % av bernerne dør av kreft. (NVH) 
 
Slik er det nok på mange raser, men det er noen kreftdiagnoser berner sennenhunden er 
spesielt overrepresentert på. 
Lymfekreft, lungekreft og malign histiocytose.  
 
Vi har ikke sikre tall på dette enda, men vi mistenker også at vi blant disse diagnosene, finner 
vi mange av de hundene som dør tidlig i kreft. 
 
Nyreproblemer 
Nyresvikt og høye nyreverdier kan ha mange ulike årsaker, forgiftning, infeksjoner, 
sekundert til annen sykdom eller genetisk betinget. Hos berner er det først og fremst to 
diagnoser vi anser har en arvelig disposisjon: 
RD - renal dysplasi 
FN – familiær nefropati 
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I tett samarbeid med NVH, Frode Lingaas, har vi i 2013/2014 fått bli med i NVHs 
nyreprosjekt. De ønsker å samle inn blodprøver og vevsprøver/biopsier, både fra gamle 
friske hunder (blodprøver) og hunder med nyreproblemer/døde pga nyresvikt. 
 
Aseptisk meningitt 
Arvelig hjernehinnebetennelse er en recessiv nedarvbar sykdom som rammer berner oftere 
enn andre raser. Om en hund blir syk med aseptisk meningitt, vet man med sikkerhet at 
begge foreldrene er bærere av sykdommen. Avlsrådet har siden 80-tallet registrert alle 
kjente tilfeller av meningitt, for å unngå at det blir gjort kombinasjoner, der risikoen for å få 
syke avkom er for stor. I gjennomsnitt er det 1-2 tilfeller av bernere som får aseptisk 
meningitt pr år. Dette tallet har holdt seg ganske stabilt de siste. 
Aseptisk meningitt er ”regulert” i retningslinjene for avl.  
 
Gentester 
Antallet tilgjengelige gentester øker for hver dag som går. Det er viktig at vi ikke forhaster 
oss, og gjør en grundig vurdering både om en test er sikker og om den er viktig for den 
helsemessige utviklingen i rasen. 
DM – degenerativ myolopati og vWD – von Willebrands Disease, er to sykdommer som flere 
allerede har begynt å teste for.  
 
NVHs helseundersøkelse og Agria sin statistikk, gir ingen indikasjoner på at dette er noe som 
utgjør et stort problem pr dags dato. 
 

Forekomst av reproduksjonsproblemer 

Komplikasjoner i forbindelse med parring, drektighet og valping har vi dessverre liten 
objektiv oversikt over.  
Tall fra Agria sine statistikker viser dog at en god del av våre tisper får livmorbetennelse. 
 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

- Øke gjennomsnitlig levealder 
- Redusere forekomsten av lymfekreft, lungekreft og malign histiocytose 
- Redusere forekomsten av nyresikt 
- Redusere forekomsten  av genetiske sykdommer  (Aseptisk meningitt, RD og FN) 
- Opprettholde god røntgenstatistikk – både oppslutning og friprosent 

 

Prioritering og strategi for å nå målene 

- Digitalt helseregister, hvor minimum av informasjon er levealder og dødsårsak. 
Langsiktig mål: Et register hvor eiere selv kan legge inn opplysninger om sine bernere. 

- Gjøre avlsrådet enda mer informasjonsorientert. Samle inn, kartlegge, skjemaer og 
register. Spre informasjonen 

- Oppmuntre og legge til rette for innsendelse av blodprøver og vevsprøver, spesielt i 
forbindelse med nyreprosjektet. 

- Opprettholde et godt og langvarig samarbeide med NVH og Frode Lingaas. 
- Føre opp gjennomsnittlig levealder, på stamtavler og hanhundsskjemaer. 
- Justere retningslinjene for avl slik at de tilpasses de målene som settes i RAS. 
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Atferd, mentalitet og bruksegenskaper 

Berner sennenhunden skal være selvsikker, oppmerksom, vaktsom og uredd i hverdagslivets 
ulike situasjoner. Den skal være godmodig og hengiven ovenfor folk den kjenner, selvsikker 
og vennlig ovenfor fremmede samt ha et jevnt og rolig temperament. 

Rasen er utviklet for å samarbeide med sine eiere og skal være sosial og avhengig av 
«flokken» sin. 

Det ligger til rasen å varsle når det kommer fremmede og når noe ekstra skjer. Hunden skal 
imidlertid ikke framstå som skarp i sin varsling. 

 
Atferds og mentalitetsproblemer 

Helseundersøkelsen fra 2013 viser at vi generelt ikke har store atferdsproblemer på berner 
sennenhund, og at vi har hatt bedring spesielt på aggressivitet mot andre hunder og 
mennesker de siste 10-20 årene. I levealderundersøkelsen fra 1992 ble 16 prosent av de 
døde hundene oppgitt å ha blitt avlivet på grunn av aggressivitet. Mens i undersøkelsen fra 
2013 er tallet 4.1 prosent. Også statistikk fra Agria underbygger at aggressivitet er et 
minimalt problem på rasen, og raseklubben har i samarbeid med oppdretterne således 
lykkes i å forbedre rasen på dette området. 

Helseundersøkelsen viser at en del hunder er reserverte for fremmede i enkelte situasjoner, 
for eksempel når ukjente tar kontakt.  

Helseundersøkelsen viser også at for mange hunder er lydfølsomme i forhold til tordenvær, 
skudd og fyrverkeri et problem. 

Bernere som er tøffe og aggressive mot folk er sjeldent å se i Norge. Der individer blir 
oppfattet som aggressiv er det i de aller fleste tilfeller usikkerhet og stress som ligger til 
grunn. 

Helseundersøkelsen viser at de aller fleste er rolige og avbalanserte i hjemmesituasjon. Noen 
enkelte individ oppleves som litt stresset på fremmede steder og sammen med andre 
hunder. 

 
Bruksprøver og mentaltester 
Mentaltester var mer vanlig å ta på berner sennenhunder for en del år siden. Nå er 
aktiviteten lav på det området og kompetansen til å gjennomføre slike tester har vi ikke 
lenger i vår klubb. 

 
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål  

Både kortsiktige og langsiktige mål vil være å jobbe videre for å sikre at rasen forblir 
selvsikker, oppmerksom, vaktsom og uredd i hverdagslivets ulike situasjoner. 
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Prioritering og strategi for å nå målene 

Tilby kurs/fagmøter for oppdrettere for å øke kunnskapen om ønsket miljø for tispe og 
valper og best mulig oppfølging av valpen/valpekjøperne. 

Drive opplysende arbeid om viktigheten av MH-testing. Klubben skal legge til rette for 
testing i Norge. Resultatene må registreres.  
 



RAS for berner sennenhund 
 

27 
Norsk Berner Sennenhundklubb 

Eksteriør 

Berner sennenhunden brukes i dag i hovedsak som familiehund. Det er mange som 

aktiviserer sin berner, på et vidt spekter av sporter og grener innenfor hundeverdenen. Men 

som en tidligere gruppe G (Selskapshunder) og nå en gruppe 2-hund, er det ikke en 

tradisjonell brukshund slik det begrepet brukes i dag. 

En god berner sennenhund er en flerbrukshund, med allsidighet og anvendelighet, men det 

er ikke noe som settes som spesifikt krav i avslarbeidet. Det er liten bruk av tester, 

konkurranser eller andre prestasjoner for å dokumentere og bekrefte bernerens mentalitet, 

anvendelighet og funksjonalitet. Dermed får resultat fra utstillingsringen en ekstra stor 

tyngde. 

Det er viktig å bruke utstillingen som avlsverktøy, og klargjøre hvilken betydning en 

dommers kritikk av hunden er for å synliggjøre hundens konstruksjon, funksjonalitet og 

sunnhet. Et dårlig konstruert skjelett og andre eksteriøre feil kan føre til sykdom, slitasje på 

kroppen, slitasjeskader og forkortet levetid. 

 

Eksteriørbedømmelser 

Høsten 2013 arrangerte raseklubben en dommerkonferanse for samtlige norske autoriserte 

eksteriørdommere. Her ble det gitt noen føringer for hva NBSK ønsker at dommerne skal 

prioritere i sin bedømmelse framover, og disse prioriteringene vil også følge i dette RAS-

dokumentet. 

I forbindelse med dommerkonferansen, ble det utviklet et kompendium, som er tilgjengelig 

for salg for alle som er interessert i hvordan rasen skal se ut. 

En berner sennenhund skal være en harmonisk og robust hund uten overdrivelsen. Rasen 

skal være moderat, og vi ønsker ikke at den utvikles mot noe ekstremt eller outrert. Den skal 

være bevegelig, harmonisk, robust og vennlig. 

I norske rasebeskrivelser er den historiske bakgrunnen for hver rase dessverre fjernet, men 

vi vet hva berneren opprinnelig ble brukt til, og det er den store lakmustesten: Kan denne 

berneren dra et tungt lass som sin jobb? Kan den samme hunden også drive kveget? Hver 

dag, hele året, år ut og år inn? Med andre ord, har denne berneren den substansen, 

mobiliteten og konstruksjonen som kreves for begge typer arbeid? 

 

Overdrevne eksteriørtrekk 

De viktigste punktene det er ønsket større fokus på i utstillingsringen framover, er gemytt, 

haser, kryss, og proporsjoner. 
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Gemytt 

En berner er en snill, vennlig og åpen hund. Tidligere sto det at den kunne være reservert i 

rasebeskrivelsen, men det er for lengst fjernet. 

Raseklubben ønsker at dommerne skal bruke hele premieskalaen og slå ned på avvikende, 

uønsket og dårlig gemytt, også på unge hunder. Dette ønsker også moderklubben i Sveits. 

Om dommer velger å bedømme en ung hund mildere, er det likevel ønskelig at uønsket 

gemytt – inkludert sjenanse – bemerkes i kritikken. 

 

Haser 

Vi ser mer og mer av svake haser i utstillingsringen, både når hunden står og går. Det vil si at 

hunden koder over bak i haseleddet. En slik ustabilitet er ikke forenlig med en sunt 

konstruert hund. Leddbånd og ligamentene er ikke sterke nok til å tåle vekten av den tunge 

bernerkroppen, og vil kunne føre til økt slitasje, og i verste fall sakder. Litteraturen tilsier at 

dette ikke vil bli bedre med alder og trening. 

 

Kryss 

Høy haleføring, særlig på hannhunder, er et økende problem. Contrary to popular belief, så 

kommer ikke alle høye haler av overmodige kjekkaser med mye selvtillit. Feilaktig haleføring 

er også et konstruksjonsproblem. Det er også verdt å merke seg at en hund kan være dårlig 

konstruert i haleområdet, uten at det gir seg utslag i høy hale – for eksempel ved for 

avfallende kryss. 

Krysset lengde og vinkling, og dets samspill med korsbeinet, vil også kunne påvirke 

bevegelsene. Et kort kryss gir mindre mobilitet for bakbeinsaksjonen. Et økt fokus på krysset 

er derfor ikke, som noen mener, en estetisk fiksering på høye haler, men handler i høyeste 

grad om sunnhet. 

Berneren skal også ha et langt, skrånende kryss med lavt halefeste. Ofte ser vi derimot korte, 

bratte kryss, med for høyt halefeste, som igjen får halen til å virke for kort når den ikke når 

til hasene. 

 

Proporsjoner 

En velbalansert berner skal oppfylle proporsjonene 50:50 og 9:10. 

En berner er en fifty/fifty-rase, det vil si forholdet mankehøyde:kroppsdybde. Det skal være 

like mye luft under hunden som kroppen er dyp. De samme proporsjonene gjelder også for 

forholdet mellom skalle og snuteparti – like lange. Den proporsjonen som derimot er 

vanskeligst å se korrekt gjengitt i ringen, er høyde versus lenge. På berner skal den være ni til 

ti, altså skal berneren kun være en anelse lenger enn den er høy. Dette måles fra 

brystbeinsspiss til sittebeinsknute.  
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”Rather compact than elongated,” heter det om berneren. Den skal derimot ikke være så 

kompakt at den mister markhøyden, og blir lavstilt. Bernere som er for kort på beina er også 

et problem. 

 

Det ekstreme 

En lang hund får et trav med lengre steg og dermed mer flashy bevegelser i trav. Det er lett å 

la seg blende og imponere av det blikkfanget, men for en berner er ikke det riktig. Den har 

ikke behov for å legge seg så hardt i selen at melka er kinnet til smør innen den når meieriet, 

og den skal ikke ha proporsjonene som tillater overdrevne bevegelser. Et jevnt, jordvinnende 

trav med godt fraspark, men med større grad av utholdenhet enn eksplosivitet, skal prege en 

travende berner. 

Berner sennenhundens hode beskrives som med myke linjer, mildt men våkent uttrykk, 

sterkt, men ikke for dominerende og uttalt. Det er rom for variasjon i hodetyper på berner, 

men noen element er uønsket og gjør at hodet kan nesten miste rasepreget. 

Et for kort, bratt og utpreget stopp gir et strengt uttrykk, og hunden mister de myke linjene 

og det milde uttrykket. Slike voldsomme linjer hører hjemme hos for eksempel 

newfoundlandshund, rottweiler og st. bernhardshund. 

Et for langt eller for kort snuteparti ødelegger profilen. 

Tunge lepper, som gjerne følges av løse øyelokksrender, gir et feilaktig uttrykk. En berners 

hode skal være stramt og tørt. 

Lyse, runde øyne forstyrrer også uttrykket, og ønskes slått ned på. En berner skal ha mørke, 

mandelformede øyne. De skal heller ikke ligge for dypt, også på grunn av helsemessige 

årsaker som entropion. 

Likeledes er det særdeles viktig at hodet også har kjønnspreg – selv et grovt hode skal 

forventes å være feminint hos tisper, og det må aldri bli så mykt og finmeislet at det mister 

maskuliniteten hos hannhunder. 

  

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Dommerkonferansen 2013 

Bevisstgjøring av oppdrettere 

Offentliggjøring av kritikker 

Orientere om hase, kryss, proporsjoner og gemytt der det er funnet negative bemerkninger i 

kritikker, både på tispe og hannhund, ved søknader til avlsrådet om kombinasjoner 
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Oppsummering 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 

[Sett inn tekst] 

 

Plan for videre arbeid i klubben 

[Sett inn tekst] 
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