INFORMASJON OM BRUDD PÅ NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL
OG OPPDRETT, SAMT SØKNAD OM DISPENSASJON.
Brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vil bli behandlet av NKKs
administrasjon. I henhold til HS- vedtak 112/18, jf NKKs lover § 7-9, er Administrasjonen
delegert å kunne; c) nekte hund og/eller avkom registrering, avregistrere hund og/eller
avkom, ilegge hund og/eller avkom avlssperre, ilegge hund avlskarantene, ilegge
oppdretter advarsel eller registreringsforbud i inntil 2 år, eller stille andre vilkår som
følge av brudd på NKKs regler eller vedtak om avl, oppdrett eller registrering
En oppdatert versjon av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrette finnes på www.nkk.no.

1. Dispensasjon

Det er i utgangspunktet ikke mulig å søke dispensasjon fra NKKs etiske grunnreglene for avl
og oppdrett.
I helt spesielle tilfeller er det imidlertid mulig å søke Helseavdelingen om dispensasjon fra
enkelte andre krav eller regler. Eksempel: dispensasjon fra krav om screeningundersøkelser
dersom et av foreldredyrene dør før kjent status foreligger (må dokumenteres), opphevelse
av avlssperre på faglig grunnlag, osv. Ta kontakt via helse@nkk.no dersom du er i tvil.
1.1 Behandling av søknad om dispensasjon for bruk av hund i avl som tidligere
er ilagt avlssperre på bakgrunn av brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett pkt. 7
Ved brudd på pkt. 7 ble valpene tidligere registrert med avlssperre, uten at det forelå økt
risiko for sykdom hos valpene. Det er nå åpnet for at det kan søkes om dispensasjon til å
bruke disse avkommene i avl. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan søke om dispensasjon
for bruk av hund i avl som er ilagt avlssperre på bakgrunn av noen andre årsaker.
Dispensasjon kan kun gis til ett kull med en angitt partner. Dersom det tidligere er innvilget
dispensasjon for bruk i avl av hunden som har avlssperre, kan ny dispensasjon ikke gis før
avkommene er helseundersøkt i overensstemmelse med raseklubbens anbefalinger.

Helseopplysninger og eventuelle bruks-/jaktpremieringer for begge hundene i den
kombinasjonen det søkes om, samt hos deres nære slektninger og eventuelle tidligere
avkom, vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknaden.
Ved innvilgning av søknaden er det en forutsetning at paringen finner sted innen 3 mnd. fra
tidspunktet for veterinærundersøkelsen som er angitt på skjemaet. NKK vil bestrebe seg på å
gjøre saksbehandlingstiden så kort som mulig. Saksbehandlingstid: inntil 6 uker.

2. Brudd

Disiplinære reaksjoner ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, vedtatt av
Hovedstyret 21.6.2017:
NKKs intensjon er at flest mulig valper skal registreres; dette for å unngå en økning av
uregistrerte rasehunder i Norge. Ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
skal det som hovedregel reageres mot oppdretter av kullet, samt at tispa ilegges en
avlskarantene når det er relevant. Dersom den foretatte paringen medfører økt risiko for
sykdom hos valpene, skal de ilegges avlssperre ved registrering.

Oppdrettere som bevisst eller ubevisst bryter NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
ilegges et gebyr på kr. 15.000. Økt gebyr gjelder for paring/inseminering etter 1.8.2017.
Ved andregangsbrudd skalsaken oversendes valgt disiplinært organ for behandling. Som
hovedregel bør sanksjoner ramme oppdretter og ikke valpekjøper. Slike sanksjoner kan
være registreringsnekt for en periode som omfatter samtlige hunder i oppdretters eie på
tidspunktet for bruddet, oppdretter selv og kennelnavn som oppdretter er hel-/deleier i.
Oppdretter ilegges også etsaksbehandlingsgebyr.

3. Ankemulighet

Oppdretter kan anke avgjørelser vedrørende brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett. Anken vil bli behandlet av et ankepanel for slike saker, oppnevnt av NKKs
Hovedstyre. Et ankegebyr må betales før anken sendes NKK og kopi av innbetalingen sendes
sammen med anken. Gebyret tilbakebetales dersom anken tas til følge. For priser se
www.nkk.no

