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Høringsbrev  
Norsk Kennel Klubs rovdyrpolicy 
 
NKKs holdning til rovdyr er etterspurt og diskutert. Med utgangspunkt i NJFF og SKKs rovdyrpolicy ble et 
forslag til NKKs rovdyrpolicy (sak nummer 46) lagt frem på HS-møtet 10.03.10.   
Vedtak: Forslaget sendes på høring.  
Vi ber om at forslaget gjennomgås, og at tilbakemeldinger sendes NKK på e-post elisabeth.hansen@nkk.no 
innen 1. juli.   
 
Bakgrunn 
Da NKKs medlemsmasse består av svært mange ulike mennesker med forskjellige interesser, vil det også 
være motstridende holdninger hva gjelder rovdyr. Dette kom tydelig frem i fjor, da NKK mottok mange 
henvendelser i etterkant av HS-leders utspill i sin leder med fokus på ulv i Hundesport. De mange 
henvendelsene understreker tydelig at rovdyrsake er et vanskelig og betent tema 
.  
Administrasjonen velger å tolke dette som at NKK ikke er tjent med å ta standpunkt for eller mot i 
rovdyrsaken, men heller innta en nøytral posisjon. Rovdyrpolitikk kan dessuten sies å være på siden av det 
NKK skal befatte seg med i henhold til formålsparagrafen. 
Administrasjonens forslag er derfor at NKK holder en nøytral linje vedrørende rovdyr, samtidig som det 
jobbes for å innføre nødvergerett for hund.  
 
SKK og NJFF har utarbeidet egne rovdyrpolicyer. Begge organisasjoner understreker at de fire store 
rovdyrene er en naturlig del av faunaen og har valgt å holde en nøytral linje i saken. SKK støtter det svenske 
jegerfobundets policy som blant annet jobber for motvirking av illegal jakt og andre ulovlige drag på rovdyr. 
SKKs policy er svært kortfattet, og administrasjonen foreslår at NKKs rovdyrpolicy legges på samme linje.  
 
Det foreslås at NKKs rovdyrpolicy inneholder 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 
 

 

Se vedlegg for mer informasjon om NJFF og SKKs rovdyrpolicy. 

 

 

Vennlig hilsen 

NORSK KENNEL KLUB 

                                                           
Espen Engh              

Administrerende direktør            
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