
HUND

Rase Farge Født Kjønn

Navn Reg. nr.

ID-nr. ID-merking

Mor Reg. nr.

Far Reg. nr.

Vaksinert:

Undersøkt av veterinær dato: Veterinærattest vedlegges og skal 
ikke være eldre enn 7 dager.

Fôrvertavtale

NB! Dette avtaleformular er utarbeidet av Norsk Kennel Klub (NKK), som er hundeeiernes organisasjon og derfor 
representerer både oppdrettere og kjøpere. Norsk Kennel Klub har ingen myndighet eller ansvar i forholdet mellom 
oppdretter og fôrvert. Eventuelle tvister mellom partene er NKK uvedkommende. NKK er uten ansvar for feil eller 
mangler ved kontraktsformularet.
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Ovenstående parter forplikter seg til å følge de til en hver tid gjeldende regler og retningslinjer for Norsk Kennel Klub.

Fôrvert overtar hunden på følgende betingelser (fyll ut eller stryk det som ikke passer):

A. Eierforhold
Fôrvert overtar hunden kostnadsfritt den ……………….... og skal fra denne dato ha den i sin varetekt og behandle den som sin 
egen. Hunden registreres på oppdretter.

B. Avl
Oppdretter har rett til ……… antall kull (maks 2 for tispe og maks 6 for hannhund anbefales) med minst en levende valp per 
kull som oppnår 8 ukers alder. Fôrvert har selv ikke adgang til å bruke hunden i avl uten oppdretters skriftlige samtykke 
før eierforhold er overført til fôrvert (se pkt G).

Dersom fôrvert tar seg av valpene gis en godtgjørelse på kr ………………….. pr. valp.

C: Utgifter ved hundeholdet
Utgifter i forbindelse med paring, fødsel og stell av valper, samt veterinærutgifter og utgifter som oppstår i forbindelse 
med dette, samt kostnader som kan knyttes til aktuelle registreringskrav for rasen dekkes av oppdretter. Daglige utgifter 
ved hundeholdet inkludert fôr, utstyr, vaksinasjoner og andre veterinærutgifter dekkes av fôrvert.

OPPDRETTER

Navn Tlf. nr.

E-postadresse

Adresse

FÔRVERT

Navn Tlf. nr.

E-postadresse

Adresse

Ja (vaksinasjonsattest vedlegges)

Chip Tatovering

Nei

Tispe Hann



D. Helse
Hunden skal røntgenfotograferes m.h.t. HD 
Hunden skal røntgenfotograferes m.h.t. AD
Hunden skal øyelyses
Hunden skal undersøkes for patellaluksasjon
Andre undersøkelser:
..................................................................................................................................................................................................................................................................

F.eks. DNA-test, rtg rygg/knær boxer, rtg rygg dachs

Utgifter til helseundersøkelsene beskrevet over skal dekkes av

E. Forsikring
Hunden forsikres i selskap ……………………………………………… 
Forsikringsnummer ………………………………….............................
Veterinærforsikring1 ...................................................................  dekkes av
Livsforsikring kr ……...…………......................................................  dekkes av hundens eier2

Evt tilleggsforsikring ……………………………………………………......  dekkes av

1Ved utbetaling av veterinærforsikring skal forsikringssum tilfalle den som dekker gjeldende utgift hos veterinæren.
2Livsforsikring og eventuell bruksverdiforsikring må tegnes av den som eier hunden. Dersom eierskapet er delt, kan den 
ene parten, forutsatt at eierandelen er minst 50 %, tegne forsikringen. En eventuell utbetaling vil tilfalle forsikringstakeren 
i sin helhet. Dersom oppdretter og fôrvert ønsker en annen fordeling av årspremie og utbetaling av erstatningsbeløp, må 
dette reguleres gjennom en separat avtale mellom fôrvert og oppdretter.

F. Utstillinger/prøver
Oppdretter har førsterett til å stille ut/delta på prøver med hunden mot å forestå transport og dekke alle utgifter.  
Dette skal varsles god tid i forveien.

Fôrvert kan i tillegg stille ut/delta på prøver etter eget ønske mot å dekke utgifter. 

Oppdretters samtykke må innhentes hver gang

G. Avtalen opphører
Eierrettighetene og øvrige rettigheter overføres til fôrvert når ovenstående vilkår er oppfylt,  
eller senest når hunden oppnår ………….. års alder (maks 5 år for tispe og maks 7 år for hannhund er anbefalt). 

Hunden omregistreres til fôrvert og dette betales av

Dersom oppdretter ikke ønsker å bruke hunden i avl (se pkt 9 i vilkårene), overføres hunden til fôrvert  
og omregistrering betales av

H. Annet (egne kommentarer)

Eventuelle andre bestemmelser vedlegges skriftlig og undertegnes av begge parter. 

Avtalen inneholder vedlegg: 

Begge parter er innforstått med vilkår beskrevet på side 3 og 4.
Avtalen undertegnes i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar hver.
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Ja, innen dato .............................. Nei
Ja, innen dato .............................. Nei

Ja Nei

Ja, tidspunkt ................................. Nei
Ja, innen dato .............................. Nei

Ja, antall ........... Nei

Oppdretter

Oppdretter

Oppdretter

Oppdretter

Oppdretter

Fôrvert

Fôrvert

Fôrvert

Fôrvert

Fôrvert

UNDERSKRIFTER

Dato/sted Dato/sted

Oppdretter Fôrvert
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Vilkår
1. Oppdretter og fôrvert forplikter seg til å følge NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. 

2. Oppdretter forplikter seg med denne avtalen å overlate hunden til fôrvert med unntak for forhold beskrevet i 
avtalen. 

3. Fôrvert er forpliktet til å stille hunden til disposisjon når oppdretter ønsker å bruke hunden som beskrevet i 
avtalen. 

4. Oppdretter har rett til å disponere hunden maks 2 dager før og etter en utstilling/prøve. Oppdretter disponerer 
tispen ved paring i maksimalt 2 uker og i forbindelse med fødsel maksimalt 3 uker før termin og opptil 10 uker 
etter fødsel. Transport av drektig tispe skal ikke skje de siste to ukene før termin, med unntak av reise til vete-
rinær. Oppdretter disponerer hannhunden så lenge som nødvendig for at en vellykket paring blir gjennomført. 
Hvis det overstiger 4 dager skal oppdretter informere fôrvert om dette. Oppdretter disponerer også hunden 
den tid som trengs for å få utført nødvendige helseundersøkelser som kreves for registrering av valpekull.

5. Valg av partner bestemmes av oppdretter. Ved påsetting av valper skal dette skje i forståelse mellom partene 
og varsles i god tid. For hannhund skal paring varsles senest 7 dager i forveien. 

6. Fôrvert er forpliktet til å varsle oppdretter umiddelbart ved begynnelsen av hver løpetid. 

7. Fôrvert er forpliktet til å ta seg av hunden på en sånn måte at oppdretter kan benytte seg av sine rettigheter i 
henhold til avtalen.

8. Dersom fôrvert flytter slik at det medfører fordyrende transportkostnader skal fôrvert dekke de økte kostna-
dene. Hvis oppdretter flytter skal oppdretter dekke de økte transportkostnadene. 

9. Dersom oppdretter står som eier av hunden, har vedkommende rett til å sette avlssperre på hunden før den 
overføres til fôrvert forutsatt at hundens helse eller hensyn til rasen taler for det. 

10. Hvis fôrvert ikke lenger har mulighet til å ha hunden, er oppdretter forpliktet til å ta hunden tilbake. Ingen av 
partene skal i den forbindelse gi noen form for erstatning til den andre parten. Fôrvert kan ikke omplassere 
hunden til andre uten oppdretters skriftlige samtykke.

11. Dersom oppdretter ønsker å ta hunden tilbake, og det er enighet om dette, skal oppdretter gi erstatning for 
hunden. Livsforsikringsbeløpet deles i forhold til det antall år og den tid som fôrvert har hatt hunden. 

12. Oppdretter har rett til å avle på og ta tilbake hunden uten erstatning, dersom det kan påvises at fôrvert har 
handlet i strid med denne avtalen, eller hunden beviselig har blitt mangelfullt skjøttet.

13. Dersom fôrvert bruker hunden i avl uten oppdretters samtykke mens avtalen er gjeldende, har oppdretter rett 
til å oppheve avtalen og ta hunden tilbake. 

14. Denne avtalen og rettighetene som er blitt beskrevet kan ikke overføres ved salg, gave eller arv, og kan heller 
ikke overføres ved et skilsmisseoppgjør. Dersom oppdretter dør, bortfaller avtalen i sin helhet og hunden over-
føres til fôrvert.  

15. Hvis hunden skulle dø, må den som hunden er hos varsle den andre parten umiddelbart, og vedkommende må 
få dødsfallet og dødsårsaken bekreftet av veterinær. Den andre parten må få opplyst om dødsfallet og dødsår-
saken snarest mulig.

16. I henhold til loven i de ulike land, holdes den personen som har hunden til oppstalling, og tar vare på hunden, 
ansvarlig for enhver ødeleggelse eller skade forvoldt tredjeperson i denne perioden,



Generelt om fôrvertavtaler
En fôrvertavtale innebærer at fôrverten overtar hunden uten betaling, mens oppdretteren forbeholder seg eien-
domsretten inntil hunden har hatt et avtalt antall kull/valper/paringer- eventuelt nådd en avtalt alder. Når betingel-
sene er oppfylt overføres eiendomsretten til fôrverten og avtalen opphører. Dersom valpekjøper betaler hele eller 
deler av kjøpesummen er det ikke å regne som en fôrvertsavtale men som et sameie, og vanlig kjøpeavtale benyt-
tes.  

Hensikten med fôrvertavtaler kan være mange. Det vanligste er at avtalene gjør det mulig for oppdrettere å holde 
flere avlsdyr enn det boforholdene gjør mulig, mens fôrverten får holde hund uten de økonomiske utleggene et 
kjøp ofte medfører. 

Det må understrekes at fôrvertavtalen er en gjensidig bindende kontrakt. Istedenfor å betale en kontant kjøpesum, 
forplikter fôrverten seg til å gi oppdretteren rett til å hente hunden til utstillinger og prøver, og å gi fra seg hunden 
under valpingen og i tiden etterpå. Til gjengjeld får fôrverten eiendomsrett til hunden når avtalen er avsluttet. 

Fôrvertavtaler har dessverre i mange tilfeller ledet til vanskeligheter. Grunnene er mange, men det kan særlig 
fremheves at det som oftest gjelder et langvarig avtaleforhold, og det kan lett oppstå gnisninger mellom partene i 
forbindelse med at hunden skal stilles ut eller pares. 

Fôrverten kan lett la seg blinde av den øyeblikkelige fordel ved å slippe å betale ordinær kjøpesum for en valp, og 
ikke i tilstrekkelig grad ser konsekvensene av de plikter man til gjengjeld tar på seg. Oppdretteren på sin side kan 
ha lett for å overvurderer verdien av at de frafaller kravet på kontant kjøpesum, og kan stille urimelige krav overfor 
fôrverten.

På bakgrunn av et stort erfaringsgrunnlag vil Norsk Kennel Klub på det sterkeste advare mot åpenbart urimelige 
bestemmelser. Norsk Kennel Klub vil også sterkt understreke viktigheten av at det inngås skriftlige avtaler. Slike av-
taler er juridisk sett kompliserte, og det er viktig at alle vilkår i avtalen presiseres skriftlig, slik at det er minst mulig 
sjanse for at man i ettertid blir uenig om hva som er avtalt. 

I en standardavtale er det ikke mulig å ta med alle aktuelle forhold, og man står fritt til å inngå tilleggsavtaler. Det 
kan inngås en hvilken som helst avtale, men det advares mot åpenbart urimelige bestemmelser. Det understrekes 
at betingelsene må være avtalt skriftlig på forhånd. Endringer i ettertid må være skriftlige og akseptert av begge 
parter. 

Norsk Kennel Klub har ikke myndighet til å gripe inn i en kontrakt, og har ikke noe ansvar i forholdet mellom opp-
dretter og fôrverten. Eventuelle tvister mellom partene er NKK uvedkommende. 
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