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Referat 

Hovedstyremøte nr. 2/18 

Onsdag 28.02.2018, kl. 10.00-17.00 

Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen 
Tilstede: 

 Leder    Tom Øystein Martinsen  

 Styremedlemmer  Jan Helge Nordby 

Anne Mette Sletthaug 

Jørn Presterudstuen 

Wenche Skogli  

Marianne Holmli 

Anniken Holtnæs 

Astrid Indrebø 

 Terje Lindstrøm  

 

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage samt Merete Røberg-Larsen som 

referent.  

Ved strategidiskusjonene deltok i tillegg fra administrasjonen Ellen Bongard, Marianne Ono 

Njøten, Øystein Eikeseth, Elisabeth Jangås, Cecilie Holgersen, samt Hilde Engeland. Kristin 

Prestrud var etter avtale tilstede under møtet i sin helhet. 

 

15 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 1/18 – AVHOLDT 24.01.18 

 Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret. 

 

16– MUNTLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM 

 AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE 

 Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

17– MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR 

Informasjonen ble tatt til orientering. 

 Hovedstyret tok informasjonen om status i arbeidet vedr momsrefusjonsordningen til 

 orientering og  stilte seg bak administrasjonen sine momenter til høringssvaret. 

 Hovedstyret vedtok at fom Hovedstyremøte 3/18 så vil alle saksdokumentene til 

 Hovedstyremøtene, med unntak av dokumenter merket «unntatt offentligheten» bli 

 publisert. Publisering av saksdokumentene vil skje når godkjent referat foreligger. 

 Det er nødvendig å redusere møteaktivitet i en periode før og etter flytting av 

 administrasjonen. Hovedstyret vedtok derfor å avlyse sitt møte 2.mai 2018: 

  

18– FORELØPIG REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR DESEMBER 2017  

 Informasjonen om foreløpig regnskap, balanse og likviditet pr desember 2017 ble tatt 

 til orientering. 

 

19– REGNSKAP, BALANSE PR JANUAR 2018  

 Informasjonen om resultat for januar 2018 ble tatt til orientering. 

 

20 – VEIVALG VEDRØRENDE ID-MERKING AV HUNDER   

NKKs hovedspor i forhandlinger med DyreID har vært samarbeid med DyreID om ID-

merking av dyr hvor database og rettigheter er plassert i et felles eid selskap. Dette har 
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DI avvist i brev av 5.november 2017. En samarbeidsavtale/kommersiell avtale vil ikke 

rettferdiggjøre og beskytte den viktige posisjon hundeeiere har gjennom fellesskapet 

NKK. Hovedstyret vedtok å gå til oppsigelse av avtale med DyreID datert 15. 

september 2005 fra 1.4 2018 med 12 mnd. oppsigelse. Hovedstyret ber 

administrasjonen iverksette skissert plan i notat datert 20.februar 2018 og til enhver tid 

holde Hovedstyret oppdatert om fremdriften. 

  

 Bakgrunn: 

I forbindelse med at DyreID (DI) ønsker endringer i dagens 

samarbeidsavtale/kommersielle avtale om ID merking av dyr har det en tid vært 

forhandlinger om en eventuell revisjon av gjeldende avtale. 

NKKs hovedspor i forhandlingene har vært å etablere et felles eid selskap. Dette har 

DI avvist i brev datert 5. november 2017. I samråd med NKKs styreleder, og ut fra 

prioritering av saker til Hovedstyret, ble det gitt beskjed til DI om at NKKs 

Hovedstyre ville behandle denne saken i sitt møte i slutten av februar 2018.  

DyreIDs forslag til ny avtale svekker NKKs vilkår og rettigheter på flere viktige 

områder. NKK står ved et mulig veiskille hva gjelder ID merking av hund. 

 

21 –UNNTAK FOR AKTIVITETSFORBUD FOR HALEKUPERTE JAKTHUNDER   

NKKs Hovedstyre vedtok at det søkes Mattilsynet om unntak for jakthunder i gr 7, 

stående fuglehunder, samt gr 8, spaniels hvor hunden er lovlig kupert i fødelandet, hva 

gjelder forbudet mot at halekuperte hunder får delta på arrangement jf forskrift om 

forbud mot kuperte hunderaser § 4. 

  

 Bakgrunn: 

Administrasjonen hadde i begynnelsen av november 2017 et møte med representanter 

fra Norsk Breton Klubb hvor utgangspunktet for møtet var et ønske om bistand til å 

søke Mattilsynet om dispensasjon fra regelverket hva gjelder aktivitetsforbud for hund 

som er lovlig kupert i sitt hjemland. 

 

22 – ORGANISERING AV NKKS ARBEIDSGRUPPE FOR KORTSNUTEDE RASER 

Hovedstyret vedtok at NKKs arbeidsgruppe for kortsnutede hunderaser skifter navn til 

NKKs brachycephalråd. NKKs brachycephalråd rapporterer til NKKs sunnhetsutvalg, 

og skal i tillegg sende møtereferater til Hovedstyret. Hovedstyret vedtok at rådet 

utarbeider utkast til mandat i samarbeid med Sunnhetsutvalget etter modell av HD-

gruppen. Mandatet skal godkjennes av Hovedstyret. Rådet konstituerer seg selv. 

Med dette vedtaket er Hovedstyrets intensjon å legge til rette for at ansvaret for å 

initiere og gjennomføre det videre arbeidet med helsefremmende tiltak for 

brachycephale hunderaser kan ivaretas av de berørte raseklubbene på en best mulig 

måte. Hovedstyret forutsetter at fagkompetansen i NKK involveres i det videre arbeidet 

med de brachycephale hunderasene. Hovedstyret vil ta initiativ til et statusmøte med 

NKKs brachycephalråd i løpet av våren. 
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Protokolltilførsel  

Fra Wenche Skogli, Marianne Holmli, Anniken Holtnæs og Anne Mette Sletthaug 

Vi har de seneste årene hatt følgende saker som omhandler "kortsnuteproblematikken" 

: 

20/16, 57/16, 65/16, 86/16, 108/16, 141/16, 168/16, 08/17, 35/17, 62/17, 168/17 og 

22/18.  

 

Med bakgrunn i overnevnte saker ønskes følgende protokolltilførsel: 

 

Vi er av den oppfatning at hovedårsaken til at sakene som omhandler NKKs 

brachycephalråd (tidligere Arbeidsgruppe for kortsnutede raser) er blitt så betente, 

dreier seg i hovedsak om misforståelser og manglende kommunikasjon. 

 

Med bakgrunn i nylig vedtak ønsker vi at Hovedstyret tar initiativ til et 

dialogmøte/oppklaringsmøte med 2-3 representanter fra brachycephalrådet, som antas 

å være særlig berørt (Norsk Mopsklubb, Norsk Miniatyrhundklubb og Norsk 

Bulldogklubb?)  

Vi mener det vil være hensiktsmessig for fremtidig ro i saken at vi har en dialog med 

disse ansikt til ansikt for å få alt på bordet med mål om oppklare misforståelser, 

forklare vår hensikt med vedtaket og besvare eventuelle spørsmål representantene 

måtte ha. 

 

Dette møtet bør finne sted før HS-møtet i april eller gjerne på HS-møtet i april, da det 

er mest praktisk i å få samlet alle parter. 

 

 

Sign  

Wenche Skogli, Marianne Holmli, Anniken Holtnæs og Anne Mette Sletthaug 

 

 

 

Bakgrunn: 

I februar 2016 vedtok Hovedstyret økt fokus på helse- og velferdsutfordringer hos 

kortsnutede (brachycephale) hunderaser. NKKs arbeidsgruppe for kortsnutede raser 

ble etablert, og arbeidet høsten 2016 med sin vurdering av situasjonen og mulige 

tiltak. Arbeidsgruppa leverte sin rapport til Hovedstyret til HS-møte 1/17. 

Klubbrepresentantene i arbeidsgruppa ønsker nå å endre navn, organisering og 

arbeidsform for gruppa, samt oppheve HS-vedtaket som var opprinnelsen til det økte 

fokuset på helse hos brachycephale hunderaser (HS-vedtak 20/2016).  

 

23 – SAKSBEHANDLINGSRUTINER VED BRUDD PÅ NKKS ETISKE 

 GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT  

Hovedstyret vedtok at saksbehandlingsgebyr også skal innkreves av administrasjonen i 

de saker hvor saken oversendes disiplinærkomiteen. 

 

Bakgrunn: 

Mindre alvorlige førstegangsbrudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett blir 

behandlet administrativt. I disse sakene må oppdretter blant annet betale et gebyr på 
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kr. 15000. Andregangsbrudd, eller veldig alvorlige brudd, blir oversendt 

Disiplinærkomiteen. Administrasjonen ønsker en avklaring på om man i de sistnevnte 

sakene skal innkreve gebyret i tillegg til å oversende saken, eller om man bare skal 

oversende saken og la det være opp til neste instans å ilegge et eventuelt gebyr. 

 

24 – PRESISERING AV NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG 

 OPPDRETT  

 Hovedstyret vedtok å be administrasjonen oversende saken til Sunnhetsutvalget og 

 behandler saken igjen ved Hovedstyremøte 4/18. 

 

Bakgrunn: 

Dagens tekst i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt 7, kulepkt 2 (siste del) 

lyder: Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av 

alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet 

av ett år, skal   det gå minst ett år før neste valpekull fødes.  

Ettersom det på forhånd er umulig å forutsi eksakt dato for fødsel, må regelverket 

baseres på paringstidspunkt og ikke fødselstidspunkt.  

25 – HELSEARBEID I KLUBBENE – REF SAK 163/17 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

Vurdering og rutiner i utstillingsringen rundt bruk av BSI-skjema oversendes 

særkomite for utstilling. 

 

Bakgrunn: 

I henhold til HS-vedtak 163/17 har Administrasjonen kontaktet raseklubbene, og 

oppfordret dem til å utforme en liste over igangsatte og planlagte helsefremmende 

tiltak. Henvendelsen gikk til alle raseklubber og –forbund, med oppfordring til at 

klubbene selv vurderte om rasen hadde spesielle helsemessige utfordringer. I alt 22 

klubber har svart for totalt 56 raser.  

 

26 – KJØPEHUND.NO 

Hovedstyret fastholdt følgende prinsipper for publisering på Kjøpehund.no: 

Kjøpehund.no som nettsted er en tjeneste til både raseklubber og oppdrettere i NKK.  

Raseklubbene har full råderett over rasebeskrivelser og kommentarer til denne – de 

kan legge ut vedlegg om helseanbefalinger, linker til ulike deler av eget nettsted med 

informasjon om dette mm. 

Oppdretterne er ansvarlige for sine kull. Dette gjelder oppdrettere av alle raser, 

uavhengig av om rasen har egne helseanbefalinger/registreringskrav eller ikke. 

Oppdretterne er ansvarlige for at relevant informasjon om de aktuelle kullene de 

registrerer og gjør tilgjengelige på kjøpehund.no inneholder korrekt informasjon. 

I denne ansvarsdelingen mellom raseklubb og oppdretter, ligger at raseklubbene ikke 

kan kommentere på eller forhindre publisering av enkeltkull for sine raser. 

  

 



Side 5 av 6 
 

 Bakgrunn: 

Kjøpehund.no er laget for å demme opp for markedet for 

designerhunder/blandingshunder, å gi potensielle hundekjøpere lett tilgang til NKK-

informasjon om rasehunder, samt å gjøre det enkelt for oppdrettere å tilgjengeliggjøre 

sine registrerte rase-kull for potensielle kjøpere. Vedtaket om å etablere nettstedet ble 

fattet av HS og behandlet av RS i 2012, og er lansert i tråd med planer og vedtak. Det 

ble under HS behandling av saken i 2012 bemerket at «siden enkelte klubber har 

strengere regler for annonsering av kull enn det NKK har, vil det måtte avklares 

hvilke retningslinjer som vil gjelde. Klubbene kan få mulighet til å reservere seg, men 

faren er selvsagt at tjenesten minster sin verdi både for selger og kjøper dersom 

mange gjør det, så dette bør diskuteres grundig før man konkluderer. Målet for NKK 

og klubbene bør så absolutt være at kjøpere velger renrasede hunder fra registrerte 

kull, og dette bør gå foran evt klubbrestriksjoner. For at tjenesten skal ha verdi for 

kjøperen, er det viktig at alle raser finnes tilgjengelig uansett hvilke kriterier klubben 

stiller. Det går også an å søke en løsning hvor kriteriene til klubbene innarbeides i den 

tekniske løsningen slik at det vil være synlig hvilke kull tilfredsstiller disse og hvilke 

ikke.»  

 

På nettsiden www.kjøpehund.no publiseres alle kull som oppfyller NKKs krav for 

registrering. Publiserte kull blir ikke kontrollert opp mot raseklubbenes 

helseanbefalinger og registreringskrav, da disse ikke ligger inne i fagsystemene. Det er 

lagt til rette for at raseklubbene kan merke sine raser tydelig med eventuelle 

helseanbefalinger/registreringskrav – på siden potensielle kjøpere kommer til før de 

kan se kullannonsene for de respektive rasene. Muligheten er i liten grad utnyttet av 

raseklubbene. 

Det er en omforent holdning i NKK at det er oppdretteren selv som har ansvar for sine 

kull. Dersom raseklubbene skal ha anledning til å kommentere på enkeltkull, eller 

beslutte at kull - av helsemessige årsaker - ikke skal publiseres på ulike plattformer, 

må det tolkes som at raseklubbene tar et større ansvar for kullenes helsetilstand enn det 

som hittil har vært regelen i NKK.  

NKK vil i en slik situasjon i større grad svare for oppdretternes valg av avlsdyr overfor 

både kjøpere og andre interessenter, samt media. 

For publikum/valpekjøperne vil det være vanskelig å forstå hvorfor enkelte raser ikke 

har noen kull i systemet. Det kan potensielt føre til en rekke misforståelser. 

Utfordringen i å kommunisere hvorfor dette er gjort på en god måte vil være stor, og 

den vil høyst sannsynlig ikke nå alle.  

For andre medlemsklubber vil fjerning av kull fra mange raser medføre at 

kjøpehund.no får mindre verdi som formidlingskanal. Dersom en rekke raser ikke har 

kull, men fremdeles må kjøpes via finn.no, vil det kunne redusere trafikken til 

nettstedet generelt, og dermed informasjon om deres raser. 

13 klubber har fremmet ønske om å kunne anmerke i den enkelte kullannonse 

konkrete beskrivelser av hva i raseklubbens avlsretningslinjer som ikke er oppfylt. 

Sekundært ønsker klubben(e) å fjerne samtlige kull fra rasen fra nettsiden 

kjøpehund.no. 

 

 

http://www.kjøpehund.no/
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27 – KLUBBJUBILEER 2018 

 Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

28 – BEKYMRINGSMELDING TIL NKKS HOVEDSTYRET 

 Hovedstyret behandler ikke saken. Saken oversendes konfliktutvalget. 

 

29 – SAK FREMMET AV HS MEDLEM – ORIENTERINGSNOTAT TIL 

 HOVEDSTYRET  

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

30 – HD-PROSJEKTET MØTEREFERATER – REF SAK 61/17, 80/17 OG 143/17 

 Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

Møtet hevet kl. 17.00 

 

Kommende Hovedstyremøter første halvår 2018 berammet til: 

4.april, 13.juni (heldagsmøte) 

 
 

Tom Øystein Martinsen 

 

 

Jørn Presterudstuen                                                                            Jan Helge Nordby                                           

 

                                                         

 

Anne Mette Sletthaug                            Marianne Holmli                                         Wenche Skogli 

 

 

 

 

 

         Astrid Indrebø                             Anniken Holtnæs  


