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Høring av utkast til forskrift om endring av forskrift 25. april 2003 nr. 614 om
forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert
Norsk Kennel Klub (NKK) har følgende kommentarer til endring av forskriften. Kommentarene
referer til de nummererte punktene i§2, andre ledd:
1. NKK stiller seg positiv til innholdet, og går ut ifra at dette vil gjelde «alle arrangementer
som er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer hvor hunder konkurrerer og/rangeres for
eksteriør og/eller prestasjon», jmf ordlyden i dagens §4. NKK foreslår at ordlyden
innarbeides i forskriften for å unngå forvirring.
2. NKK stiller seg også positiv til at utenlandske hunder får anledning til å delta på
internasjonale utstillinger når de er lovlig kuperte i sitt hjemland. NKK anser at det store
flertall av norske hundeeiere i dag har akseptert kuperingsforbudet og regner derfor med at
bare et mindre antall personer vil forsøke å omgå regelverket.
NKK ser imidlertid noen utfordringer knyttet til forvaltningen av regelverket, blant annet
effektiv kontroll av eierskapet, og det å ha oversikt over hvilke land som tillater kupering.
NKK vil gjennom eget regelverk søke å sikre at den foreslåtte forskriften etterleves.
I den sammenheng ønsker NKK å påpeke at regelverket bør spesifisere at med
«internasjonale utstillinger» menes utstillinger arrangert under paraplyen av den
internasjonale kynologiske organisasjonen FCI (såkalte CACIB-utstillinger) i regi av NKK,
og ikke utstillinger med internasjonal deltakelse. Det arrangeres årlig 11 internasjonale
utstillinger i NKKs regi, mens det arrangeres rundt 400 utstillinger med mulighet for
internasjonal deltakelse, med mange forskjellige arrangører.
NKK foreslår at ordet «hjemland» endres til «opprinnelsesland» i §2 siste ledd i forskriften,
for å understreke at kupering etter at hunden har flyttet fra sitt opprinnelsesland er uønsket,
og for ikke å åpne for flytting av hunder over landegrensene kun for kuperingens skyld.
NKK foreslår at virkningen av forskriften utsettes til 01. 01. 2013 for å sikre at de beskrevne
løsningene er på plass før regelverket trer i kraft.
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