
  

 
 

 

  

Besøksadresse: 
Nordåsveien 5 
1251 Oslo 

Postadresse: 
Postboks 52 Holmlia 
1201 OSLO 

Sentralbord: 
 
 

21 600 900 
 
 

 
Organisasjonsnummer: 937 125 577 MVA  
Kontonummer: 1600.40.39983 

  

 

Ekstraordinært møte i NKKs Sunnhetsutvalg 

Torsdag 10.01.2019 kl 10.00 
Sted: NKKs lokaler, Holmlia 

 
Tilstede:  Marte Ottesen 

Frode Lingaas 
Christian Geelmuyden 
Terje Lindstrøm 
Karin Undall Stormoen (pr. telefon under sak 2 – vedtakssak. Ikke med på resten av 
møtet) 

Forfall:  Friedrich Birkmar, Anita Inderdal 
 

Fra NKKs administrasjon:  
Kim Bellamy 
Nina Hansen  
Maria Kjeldaas Johannessen (referent)  
 

 
 
 

Sak 1. Høringssvar, Konkurransedyrforskriften 
 
Mattilsynet har laget et utkast til en ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. 
Forslaget sendes bl.a. til NKK på høring på vegne av Landbruks- og matdepartementet. NKKs 
Avdeling for Organisatoriske spørsmål har ansvar for å sammenfatte et svar på vegne av hele NKK, 
og sendte forespørsel om en uttalelse til NKKs Sunnhetsutvalg om en uttalelse.  Dette var 
bakgrunnen for at SU kalte inn til ekstraordinært møte. SU hadde på forhånd fått utdelt 
forskriftsutkast og høringsbrev, samt en sammenfattet problemstilling. På møtet diskuterte SU de 
ulike aspektene ved forslaget til ny forskrift, og Helseavdelingen fikk i oppdrag å sammenfatte dette 
til et høringssvar. Dette ble gjort, og SUs medlemmer hadde mulighet til å komme med innspill via 
mail, før høringssvaret ble oversendt til NKKs Organisasjonsavdeling. Hovdpunktene i 
høringssvaret er som følger:  

 Hest og hund ikke kan samles i en forskrift 
 Definisjonen av høyrisiko-konkurranser for hund må endres 
 Formuleringen i en av «dopingparagrafene» bør også endres 

Hele høringssvaret ligger som vedlegg til dette referatet.  
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Sak 2. Krav til kjent mental status hos foreldredyr av rasen rottweiler 
 

Vedtak: 
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 opphevet 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 raseklubb 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. Listen fins på 
www.nkk.no sammen med andre krav til foreldredyr for registrering av valper i NKK.  
Pr. januar 2019 er følgende tester godkjente: MH (Mentalbeskrivelse Hund), FA 
(Funksjonsanalyse), K-test (Karaktertest), og MT 2007 (Mentaltest, 2007-versjonen). For 
hunder i gruppe 3-9 er også BPH (Beteende- og personlighets-beskriving hund) godkjent.  
Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset 
før restriksjonene trer i kraft og hvor hunden ikke er i live.  
 
 Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m 1.7.2019. 

 
 
 

Sak 3. Dato for neste møte 
 Møtedatoer 

o Onsdag 8 mai kl 10.  

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Maria Kjeldaas Johannessen 
Veterinær, fungerende leder for Helseavdelingen 
Saksbehandler, NKKs Sunnhetsutvalg 
Norsk Kennel Klub 
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