
Referat 
Hovedstyremøte nr. 1/17 

onsdag 01. februar 2017, kl. 17.00 
Radisson Blu airport hotel Gardermoen 

 
Tilstede: 
 Leder    Tom Øystein Martinsen 

 Styremedlemmer  Anne Mette Sletthaug 
Petter Elvestad  
Marianne Holmli 
Jan Helge Nordby 
Jørn Presterudstuen (deltok i møtet tom sak nr 10) 
Wenche Skogli 
Kim Bellamy  
Erik Bostad (vara for Dag Skarpodde) 

 Forfall    Dag Skarpodde 
 
Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen som referent.  
Ved behandling av sak nr 4 deltok etter avtale Cecilie Holgersen, leder for NKKs marked og 
kommunikasjonsavdeling.  
 
 
1 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 11/16 – AVHOLDT 14.12.16 
 Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret. 
 
2 – MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR 

Informasjonen ble tatt til orientering. 
 

3 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR 30.nov.2016  
 Regnskap, balanse og likviditet pr 30.november 2016 ble tatt til orientering. 
 Administrerende direktør orienterte om en mulig mva-sak som vil bli utredet nærmere 
 og tatt opp på neste Hovedstyremøte 
 
4 – NKKS UTØVELSE AV VEDTATT ROVDYRPOLICY 
 Hovedstyret har mottatt henvendelser fra klubber og forbund tilknyttet 
 jakthundsektoren med sterk anmodning om å delta aktivt i pågående debatt 
 knyttet til uttak av ulv. I forbindelse med denne henvendelsen har også Hovedstyret 
 innhentet uttalelse fra NJK, denne uttalelsen gir uttrykk for at NJK ønsker at NKK 
 skal engasjere seg i alle fora som er naturlig vedr. rovviltproblematikken. 
 
 NKK har fulgt opp medieoppslagene rundt det nye ulveforliket og høringen i 
 næringskomiteen med innspill til Energi- og miljøkomiteens innstilling i saken – 
 med spesielt fokus på reduksjon av trussel mot hund, nødvendigheten av å bevare 
 norsk tradisjonell jakttradisjon, anledning til å ha hund løs i utmark og at ulven  må 



 jaktes på for å bevare sin opprinnelige skyhet. Videre har NKK i all sin  kontakt med 
 politiske partier gjennom 2016 kommunisert behovet for å kunne  slippe hunder i 
 jaktsituasjoner med lavest mulig risiko, og dessuten ha gode viltbestander for eget 
 jaktformål. NKK har også søkt klima- og miljødepartementet om en plass i deres 
 kontaktutvalg for rovdyrforvaltning. 

 Etter forutgående høring blant alle NKKs klubber og forbund i 2015, og etter 
 arbeid i HS-nedsatt utvalg, vedtok Hovedstyret etter utvalgets oppsummering og 
 anbefalinger dagens gjeldende rovdyrpolicy.  I tråd med denne vedtatte rovdyrpolicy 
 kan ikke HS se at det er NKKs rolle å aktivt kritisere myndighetenes håndhevelse 
 av gjeldende lov.  

 I tillegg til allerede pågående arbeid, vil NKK også utforme en skriftlig henvendelse 
 til regjeringen og KLD, ved klima- og miljøminister Helgesen, der vi tilbyr 
 bistand i utredningen av sak 6, 11 og 12 i deres tiltaksplan. Tiltakene omhandler 
 erstatning ved tap av hund, opplæring av sporhund til felling av ulv, og erfaringer 
 ved bruk av løs, på drevet halsende hund på ulv. Kyndige personer fra 
 jakthundsektoren må bistå i arbeidet med å utarbeide dokumentasjon på gjeldende 
 felt til KLD. 

 I henvendelsen vil NKK understreke, i tråd med tidligere vedtatt rovdyrpolicy, at 
 vi stiller oss bak Stortingsmelding 21 «Ulv i norsk natur», men at vi stiller oss 
 undrende til myndighetenes interne uenighet vedr. korrekt utøvelse av denne.  

 NKK skal også kommentere at vi som organisasjon har som oppgave å ivareta den 
 måten vi tradisjonelt utøver jakt på i Norge, da dette er en del av vår kulturarv som 
 også påvirker både avl og hold av hund i Norge. Vi er derfor opptatt av at 
 myndighetenes praktisering av lov og forskrift for uttak av ulv er i tråd med 
 intensjonene i Stortingsmeldingen om ulv i norsk natur. 

 Ved å støtte Stortingets tidligere vedtak, og tilby regjeringen bistand i arbeidet i  en 
 vanskelig sak, vil NKK posisjonere seg for å påvirke utformingen av rovdyrsaken 
 videre. Ved å henvende oss til regjeringen med tilbud om bistand der vi har 
 spesialkompetanse, kan vi ytterligere styrke vår posisjon som en konstruktiv 
 samarbeidspartner, og ikke nok en part i et svært polarisert debattklima. 

 Hovedstyret ber om at det arbeidet, herunder informasjon og kommunikasjon med 
 utøvende myndigheter synliggjøres på våre nettsider og sosiale medier til informasjon 
 for våre medlemmer og andre berørte parter. Hovedstyret ber administrasjonen 
 forelegge utarbeidet utkast til Noah for NJK for eventuelle kommentarer. Videre ber 
 HS om at svaret publiseres. 
 
5 – SVAR PÅ BREV FRA MATTILSYNET VEDR.BRUK AV LEVENDE  DYR VED 
 TRENING AV JAKTHUNDER 
 Hovedstyret tok saken til orientering. 
 
  



6 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2017 - 2019 
 Status i arbeidet i forhold til handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering. 
 
7 – TERMINLISTE – SPØRSMÅL KNYTTET TIL DELEGASJONSFULLMAKT 
 FRA NJK OG FKF (SAK 170/16 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE) 
 Hovedstyret vedtok at delegering av fullmakt til å utarbeide og fastsette egne 
 terminlister for klubber og forbund for framtida tilligger de aktuelle klubber og 
 forbund. 
 
8 – RAPPORT TIL HOVEDSTYRET FRA NKKS ARBEIDSGRUPPE FOR 
 KORTSNUTEDE RASER 
 Hovedstyret tok rapporten fra NKKs arbeidsgruppe for kortsnutede hunderaser til 
 orientering. 
 Rapporten beskriver viktige helseproblemer som kortsnutede hunderaser er 
 disponert for, og drøfter viktige tiltak for å bedre situasjonen. Hovedstyret ber 
 raseklubbene og administrasjonen legge til rette for og gjennomføre de tiltakene som 
 er vurdert som viktige: pkt 1,12,13,14,og 16 i "liste over mulige tiltak" som er vedlagt 
 rapporten.  

Resultatene evalueres når de anbefalte tiltakene er gjennomført, og det er  gitt          
tilstrekkelig tid til å se resultater. Dette gjennomføres i samarbeid med raseklubbene. 

 
9 – REGSTRERING AV VALPER ETTER KRYSNING AV VARIANTER AV 
 BELGISK FÅREHUND. 
 Hovedstyret vedtok at krysning av varianter av rasen belgisk fårehund godkjennes 
 i overensstemmelse med de regler som er angitt i det fremlagte notatet. 
 Hovedstyrevedtak 10/09 oppheves med umiddelbar virkning.  
 
10 – KRAV TIL KJENT MENTAL STATUS FOR REGSITRERING AV VALPER I 
 NKK 
 a) Det åpnes for at raseklubber kan søke om krav til kjent mental status hos 
 foreldredyr for registrering av valper i NKK, når det er hensiktsmessig for rasens 
 mentale helse eller viktig i et samfunnsperspektiv. Dersom kravet ikke er fylt vil 
 eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter 
 søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.  
 
 Kravet vil gjelde for alle nordiske hunder, men vil ikke gjelde for hunder bosatt i 
 land utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt 
 spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som 
 forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel 
 vedlegges søknaden for rask saksbehandling.  
 
 Sunnhetsutvalget delegeres beslutningsansvar i søknader om innføring av 
 overnevnte krav for den enkelte rase.  



 
 Sunnhetsutvalget delegeres beslutningsansvar for hvilke tester som til enhver tid  skal 
 være godkjent som kjent mental status. Sunnhetsutvalget innhenter en uttalelse fra 
 Kompetansegruppe for Mentaltester vedrørende hvilke tester som  skal godkjennes før 
 beslutning fattes.   
 
 b) Krav om kjent mental status hos foreldredyr for registrering av valper i NKK 
 innføres for rasen rottweiler. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli 
 registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom 
 foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.  
 
 Kravet gjelder for alle nordiske hunder, men gjelder ikke hunder bosatt i land 
 utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt 
 spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som 
 forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel 
 vedlegges søknaden for rask saksbehandling.  
  
 Som krav til kjent mental status gjelder den til enhver tid oppdaterte listen over 
 godkjente tester besluttet av SU etter innspill fra Kompetansegruppen for 
 Mentaltester.  
 
 Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og omfatter følgelig ikke frossen sæd som  er 
 frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.  
 
 Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 1.1.2019 
 
11 – FORSLAG TIL UTVALG – ØKONOMISK STØTTE OG ORGANISERING  TIL 
 DOMMERUTDANNING M.V 
 Hovedstyret oppnevnte det foreslåtte utvalg som i tillegg forsterkes med representant 
 fra DUK, og vedtok mandat til utvalg for utredning av ulike modeller og løsninger for 
 hvordan økonomisk støtte til dommerutdanning og aktivitetsområder mv kan 
 organiseres fremover, jf. RS sak 5k/2016. Utvalget bes også foreslå hvordan eventuell 
 økning i kostnadene skal finansieres. 
 
12 – LOVENDRING – LOVER FOR FKF 
 Hovedstyret vedtok å godkjenne lover for FKF med endringer besluttet på 
 Fuglehundtinget 13.juni 2015, og 11.juni 2016. 
 
13 – BERAMMELSE RS 2017 
 Hovedstyret vedtok å beramme NKKs representantskapsmøte inneværende år til  
 4. og 5.november, hvorav tidspunkt er hensyntatt D4A som avholdes 17-19.november 
 2017 
  



14 – DIALOGMØTER 2017  
 Saken ble utsatt til neste møte 
 
15 – GODKJENNELSE AV LOVER FOR RAKKESTAD HUNDEKLUBB 
 Hovedstyret vedtok å godkjenne Rakkestad Hundeklubb lover. 
 
16 – KLUBBJUBILEER 2017  
 Saken ble utsatt til neste møte. 
  
17 – HENVENDELSE FRA ERIK ENGELAND V/SPORTSHUNDKOMITEEN 
 IFHT  MANDATETS REGLER OM OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL 
 KOMITEEN 
 Saken tas tilbake til Hovedstyret ved et senere møte. 
  
18 – HI-TRENING – SVAR FRA MATIILSYNET PÅ NKKS KLAGE PÅ VEDTAK 
 OM AVVIKLING 
 Hovedstyret tok informasjonen til orientering 

19 – NM-ARRANGEMENTER I 2017  
 Saken ble utsatt til neste møte. 
  

Møtet ble hevet kl. 20.45 

Kommende Hovedstyremøter første halvår 2017 berammet til:  
1.mars, 29.mars, 26.april, 24.mai, 21.juni.  

 

Tom Øystein Martinsen 
                                                                              
 Petter Elvestad 

Jan Helge Nordby                                           
 

 
     Anne Mette Sletthaug 
 

                                                         Wenche Skogli 
 Erik Bostad                               
 
 

 
 Jørn Presterudstuen             Kim Bellamy                                                   


