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Administrasjonens forslag til vedtak:
NKKs rovdyrpolicy sentreres rundt følgende punkter:
Alt levende skal respekteres, og høsting av naturens ressurser må foregå i tråd med
lov/forskrift fra de nasjonale myndigheter på en slik måte at naturens mangfold
ivaretas.
NKK vil til enhver tid forholde seg til gjeldende lover og forskrifter når det gjelder
rovviltforvaltning.
NKK skal aktivt arbeide for å ivareta de lange tradisjonene vi har i Norge med bruk av
jakthunder under utøvelse av jakt og fangst.
Naturens mangfold må forvaltes på en slik måte at det fortsatt skal være mulig å drive
jakt og fangst på tradisjonsrik måte med løshund også i framtiden.
Bakgrunn:
I 2010 vedtok Norsk Kennel Klubs (NKK) Hovedstyre å ha en nøytral holdning til
rovdyrsaken. Det ble argumentert at en klar holdning for eller mot rovdyr vil være
vanskelig forenlig med NKKs mangefasetterte medlemsmasse.
Videre mente man ved å ta tydelig standpunkt i saken, vil NKK sannsynligvis støte fra
seg medlemmer og skape unødvendig uro i organisasjonen.
Man argumenterte den gang med at NKKs rovdyrpolicy sentreres rundt følgende
punkter:
De store rovdyrene er en naturlig del av norsk natur.
Naturforvaltningen skal gjøre det mulig å fiske og jakte også i fremtiden.
Alt levende skal respekteres og samspillet i naturens mangfold er bærende.
Nødvergerett for hund innføres.
Dette var den gang i tråd med Norges Jeger- og Fiskerforbunds rovdyrpolicy.
Den gang vakte diskusjonen om NKKs holdning sterkt engasjement og det var klubber
som truet med å oppfordre sine medlemmer til ikke å betale grunnkontingenten til
NKK dersom NKK valgte å ha en negativ holdning til rovdyr.
Det har imidlertid rent mye vann i havet siden NKK sist diskuterte sin rovdyrpolicy.
Det kan derfor være på sin plass at NKK evaluerer standpunktet fra 2010.
Norske Harehundklubbers Forbund har på sitt representantskapsmøte i mai 2014 gjort
et vedtak om å be Hovedstyret i NKK å evaluere sin rovdyrpolicy.
Vi har tradisjoner å ivareta både når det gjelder jakt og ferdsel i utmark. Det er en
oppfatning at denne tradisjon kan være truet som følge av rovdyrutviklingen i Norge.

Det kan nok også stilles spørsmål om den reduksjon man ser i registreringstallene for
flere jakthundraser skyldes rovdyrsituasjonen. Det hevdes nå at avl, oppdrett, trening
og jakt med løshund er blitt nærmest en umulighet for hundeeiere i store deler av de
beste skogsterreng i Østfold, Akershus, Hedmark og til dels Trøndelagsfylkene.
I sak 124/14 besluttet Hovedstyret å sende vedlagte høringsbrev til klubber og forbund
- se bilag 1.
NKKs rovdyrpolicy vedtatt i 2010 vedlegges til orientering – se bilag 2
Det vedlegges også innspill fra Norske Harehundklubbers Forbund v/ Kåre Holmen
om SKKs engasjement for sine jakthundmedlemmer i rovdyrutfordringen – se bilag 3
Til høringen avkom det 13 høringssvar, som har konkludert med følgende:
1) Norske Elghundklubbers Forbund fremsetter følgende forslag til ny tekst:
«Alt levende skal respekteres og høsting av naturens ressurser skal foregå i
overensstemmelse med lover og forskrifter vedtatt av våre myndigheter på en slik måte
at naturens mangfold ivaretas.
NKK skal arbeide for at konfliktnivået rovdyr/hund holdes på et akseptabelt og lavest
mulig nivå, og at alt hundehold skal utøves på en dyreetisk forsvarlig måte.
Naturens mangfold må forvaltes slik at det fortsatt skal være forsvarlig å drive jakt og
fangst på en slik måte med de tradisjonelle jaktformer med hund vi har i Norge. Dette
har lange tradisjoner i Norge som må ivaretas.
NKK skal aktivt arbeide for å ivareta de lange tradisjonene vi har i Norge med bruk
av jakthunder under utøvelse av jakt og fangst.
NKK vil til enhver tid forholde seg til gjeldende lover og forskrifter innen
Naturmangfoldloven med forskrifter.
NKK skal ved eventuelle revideringer av lover og forskrifter arbeide aktivt for å
ivareta alt hundehold og å påvirke beslutningsmyndighetene til å utforme lovverket
slik at bruk av løse jakthunder på jakt fortsatt skal være mulig i Norge.»
2) Norske Harehundklubbers Forbund ønsker følgende avsnitt inn i NKKs
rovdyrpolicy som 1. kulepunkt:
NKK har en sammensatt medlemsmasse med et stort antall jakthundinteresser. Med
solidaritetstanken innen hunde-Norge må NKK kunne tale jakthundmedlemmers sak
når det gjelder rovdyrforandringer ved forskjellige arenaer og anledninger.
3) Norsk Lapphundklubb ønsker saken belyst på NKKs RS-møte.
4) Norsk Puddelklubb stiller seg bak NKKs høringsforslag.
5) Norsk Schnauzer Bouvier Klubb ønsker at NKK skal videreføre sitt nøytrale
standpunkt innen rovdyrpolitikk.
6) Lørenskog Hundeklubb har ikke konkludert med et høringssvar.
7) Oslo og Omegn Dressurklubb ser ingen grunn til at NKK bør endre sin
rovdyrpolicy.

8) NKK region Nordland har følgende kommentar under avsnittet naturens
mangfold:
«Naturens mangfold må forvaltes på en slik måte at det fortsatt skal være mulig å
drive jakt og fangst på tradisjonsrik måte med hund også i fremtiden.»
9) NKK region Oslo/Akershus synes at punktene som er foreslått er en god løsning
for å ha en nøytral holdning overfor et så vanskelig spørsmål.
10) NKK region Telemark anbefaler NKK å videreføre sin policy fra 2010.
11) Fuglehundklubbenes Forbund støtter NKKs forslag og ser for seg at Norske
Harehundklubbers Forbunds følgende avsnitt blir tatt med:
«NKK har en sammensatt medlemsmasse med et stort antall jakthundinteresser. Med
solidaritetstanken innen hunde-Norge må NKK kunne tale jakthundmedlemmenes sak
når det gjelder rovdyrutfordringer ved forskjellige arenaer og anledninger.»
12) Norsk Myndeklubb slutter seg til Norske Harehundklubbers Forbunds vedtak
vedrørende evaluering av rovdyrpolicy. I tillegg mener klubben av NKKs kommentarer/forslag positivt bidrar til presiseringer og slutter seg dermed helt til en evt. ny
rovdyrpolicy i NKK.
13) Elverum Hundeklubb mener NKK bør være nøytral i sin rovdyrpolicy fordi
medlemsmassen favner alle syn innen det å forvalte rovdyr i Norge. Vi mener derfor at
NKK kan klare seg med en enkel setning for å gi uttrykk for sin rovdyrpolice; nemlig
følgende:
NKK vil til enhver tid forholde seg til gjeldene lover og forskrifter når det gjelder
rovdyrforvaltningen i Norge.

