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SAKSLISTE 

Hovedstyremøte nr. 2/18 

onsdag 28. 02 2018, kl. 10.00-17.00 

Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen 
 

 

 

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

 

16– MUNTLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM 

 AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE 

  

17– MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR 

 

18– FORELØPIG REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR DESEMBER 2017  

  

19– REGNSKAP, BALANSE PR JANUAR 2018  

  

20 – VEIVALG VEDRØRENDE ID-MERKING AV HUNDER  

 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  

 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 

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. Arbeidsgruppen 

leverte sin rapport til Hovedstyret til HS-møte 1/17. Arbeidsgruppen 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).  
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23 – SAKSBEHANDLINGSRUTINER VED BRUDD PÅ NKKS ETISKE 

 GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT  

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 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  

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 

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 20 klubber har svart for totalt 54 raser.  

 

26 – KJØPEHUND.NO 

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 vedtatt av HS og behandlet av RS i 2012, og er lansert i 

tråd med planer og vedtak.  

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. 

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 

 

28 – BEKYMRINGSMELDING TIL NKKS HOVEDSTYRET 

 

29 – SAK FREMMET AV HS MEDLEM – ORIENTERINGSNOTAT TIL 

 HOVEDSTYRET  

 

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

 

 


