
Hundeavl og -helse 
Norsk Kennel Klub, 

møte 2 

Målet i hundeavlen er funksjonelt friske hunder,  
med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet,  

som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, 
sine eiere og samfunnet. 

Oslo, 26.02.2019 
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Obligatorisk ID-merking – en forutsetning for god kontroll med 
hundepopulasjonen og for god avl og helse på hund fremover 
NKK registrerer at det nå synes å være stor enighet blant flere sentrale aktører om at obligatorisk ID-
merking av hund bør innføres i Norge så raskt som mulig.  

NKK ba om obligatorisk ID-merking av alle hunder så tidlig som i forbindelse med St.meld. nr. 12, 
2002-2003. Forslaget er også ett av tiltakene NKK fremmet for statssekretær Blåfjelldal i møtet 24. 
oktober 2018. De siste månedene har også Den norske veterinærforening bedt om at dette innføres, 
og senest 19.2.19 opplyste Dagbladet om at FRP Ungdom har vedtatt at obligatorisk ID-merking må 
innføres, og 20.2.19 at Miljøpartiet De Grønne ber om dette.  

Flesteparten av landene i Europa har allerede et krav om at hunder skal ID merkes med mikrochip.  

Registrering av og ID-merking av hund i Norge er i dag helt frivillig for oppdrettere og hundeeiere. 
Hunder som importeres fra utlandet har krav til obligatorisk ID-merking, men det er ingen god 
kontroll på at dette følges.  

Noen av fordelene ved obligatorisk ID-merking:  

• Sikker individ-identifikasjon er avgjørende i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, 
handel, utstillinger, konkurranser, forsikring, grensepasseringer, forskning og avklaring av 
eierforhold. En ID-brikke gir en enkel og tilgjengelig oversikt over hunden, som vil være en 
fordel i en rekke situasjoner. 

• Øker sannsynligheten for at hunden kommer tilbake til eier hvis det blir borte. Umerkede 
kjæledyr som blir funnet, risikerer å bli avlivet fordi man ikke klarer å spore opp eieren. Om 
en hund blir stjålet vil ID-merkingen være med på å fastslå hvem som er den egentlige 
eieren. 

• Vil gi informasjon om eier til hund som blir dumpet/forlatt. Obligatorisk ID-merking gjør det 
enkelt å spore tilbake til eieren, slik at eier kan stå til ansvar for hundens ve og vel. 

• Vil gi sikker informasjon om opprinnelsesstatus til dyrene. Dette vil kunne bidra til å hindre 
smitte både til folk og dyr og avverge ulovlig import. ID-merking vil derfor vil ha gunstige 
helsemessige og økonomiske konsekvenser.  

• Vil redusere økonomiske og personellmessige ressurser i Mattilsynet når det gjelder refusjon 
til behandling av eierløse dyr. Når et eierløst dyr må behandles av veterinær, er det staten 
som ender opp med regningen. 

Obligatorisk ID-merking vil gagne både dyrevelferd, dyrehelse og folkehelse. 

NKK vil om ønskelig kunne drifte en database for ID merkede hunder  
NKK vil enkelt kunne tilrettelegge for en slik database. NKK har også samarbeid med DyreID AS som 
også har et register for ID-merkede dyr, herunder hunder.  

 
Primært ønsker NKK at hunder skal registreres i eget hunderegister, som i flere av våre 
naboland 
ID-merking alene vil ikke være et tilstrekkelig virkemiddel med hensyn til avl og helse på hund. 
Dersom politiske myndigheter virkelig ønsker å bidra til sunn og god avl av hunder, må flere 
virkemidler tas i bruk. Et hunderegister hvor både avstamning og helseinformasjon fremkommer vil 
være av avgjørende betydning, både for oppdrettere og potensielle hundekjøpere som ønsker å avle 
og kjøpe sunne funksjonsfriske hunder.  



5 
 

Dette i kombinasjon med obligatorisk ID-merking, kan sikre at det er offentlig tilgang til 
identitetskontroll og helseopplysninger på hunder som bor i Norge og hunder som benyttes i avl og 
deres avkom.  

Både Danmark og Sverige har obligatorisk registrering av hunder i offentlig register. Dette er viktig 
for å kunne identifisere hunder og finne eier ved behov.  

Norsk Kennel Klub kan enkelt etablere et eget register for alle blandingshunder og uregistrerte 
rasehunder, basert på vårt eksisterende register for rasehunder. Vi har pr i dag også et slikt register 
for hunder der eier ønsker å delta i aktiviteter som agility, rallylydighet mv.  

I Norge kan hunder registreres i Norsk Kennel Klub gitt at de har stambokførte foreldre og godkjent 
stamtavle utstedt av nasjonal kennelklubb som er tilknyttet eller samarbeider med FCI (Federation 
Cynologique Internationale). FCI har mer 100 medlemsland og samarbeidspartnere. Norsk Kennel 
Klub har som mange av disse kennelklubbene mer enn 120 års dokumentert erfaring med hundeavl.  
Ca. 30.000 hunder registreres i NKK årlig.  

DyreID AS og NKK har hatt et samarbeid knyttet til ID-merking av hunder gjennom mange år. DyreID 
eies av Den Norske Veterinærforening og er distributør av ID chipper til veterinærklinikker i Norge. 
Hunder som ID merkes med ID chip i Norge registreres i DyreIDs register. Det gjør også utenlandske 
hunder som er ID merket og som eier selv ønsker å melde inn i dette registeret. Det er et krav om ID-
merking for å få registrert hund i NKKs registre. 

Nedenfor vises nye registreringer av hunder pr år for perioden 2016 – 2018.  

 2016 2017 2018 
Hunder registrert i 
NKK  

29.659 29.652 29.872 

Andre hunder ID 
merket og registrert i 
DyreID 

13.660 13.558 13.842 

Sum hunder ID merket 
i Norge 

43.319 43.210 43.714 

Uregistrerte hunder i 
Norge 

?  ?  ?  

Hunder registrert i 
Dansk hunderegister, 
inkl. i Dansk Kennel 
Klubb 

63.425 60.382 58.987 

Hunder registrert i 
DKK (er også inkl i Dansk 
hunderegister) 

20.958 20.555 20.687 

 

NKK registrerer flere valper og importerte hunder årlig enn Dansk Kennel Klubb (DKK).  I 2018 
registrerte NKK 29.659 hunder og DKK registrerte 20.687. Legger vi fordelingen mellom registrerte og 
uregistrerte hunder i Danmark til grunn har vi en stor utfordring i Norge.  

15.000 – 20.000 hunder fødes i eller importeres til Norge hvert år uten å være registrert i noe 
tilgjengelig register. Antakelig er mange av disse ikke ID-merket. Er det slik vi ønsker å ha det?  
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Mulige konsekvenser av at vi ikke har obligatorisk ID-merking av hund i Norge:  
For Norge og hundevelferd 

• Økt ulovlig import av hund 
• Større mulighet for import av syke dyr 
• Økonomiske konsekvenser for samfunnet ved nødhjelp til hund – veterinær får refundert fra 

staten om eier ikke kan finnes 
• Økt økonomisk kriminalitet – ulovlig importerte hunder selges dyrt, de selges uten gyldige 

papirer og helseundersøkelser (jf. dokumentar på TV3 Svindeljegerne) 
 

For Norsk Kennel Klub og våre ansvarlige oppdrettere 

• Manglende oversikt, og mulighet til, å påvirke sunn hundeavl 
• Potensielt mange som avler uten krav til helseopplysninger og krav til velferd for tispe 
• Manglene oversikt over matadoravl (høyt antall avkom med samme far), noe som kan skape 

høyere grad av innavl og gjennom det mer sykdom mv.  
• Avl er internasjonal og åpen informasjon om avlsdyr er viktig for genetisk mangfold 

 

NKK mener at ID-merking er en forutsetning for økt kontroll med hundepopulasjonen!  

Mattilsynet har vært opptatt av at innføring av krav til obligatorisk ID-merking krever ressurser 
knyttet til utvikling av forskrift og oppfølging/tilsyn med at denne etterleves. NKK mener at innføring 
av obligatorisk ID-merking ikke vil kreve at myndighetene fører tilsyn. Det er vanlige husstander som 
kjøper smuglerhunder og hunder som ikke er ID merket. Som kjent annonseres en rekke valper og 
hunder for salg via finn.no. Uansett, alle hunder vil trenge å gå til veterinær med jevne mellomrom. 
Dyrlegene og klinikkene skal sjekke ID på hver hund som kommer til konsultasjon, og vil gjennom 
dette medvirke til at hunder blir ID merket om eier selv ikke var klar over dette ved kjøp av hunden.  

Etter hva NKK kjenner til krever forsikringsselskapene at hunder er ID merket for å kunne forsikres. 
Hunder som ikke er forsikret vil i mange tilfeller få dårligere oppfølging og behandling ved sykdom 
enn hunder som er forsikret. Dette da veterinærbehandling ofte er kostnadskrevende, særlig i 
forhold til behandling av kronisk eller langvarig sykdom.  

 
 
  



7 
 

Sunn hundeavl forutsetter tilgjengelig informasjon  
Arbeid for god helse på hund og hundeavl forutsetter at vi har tilstrekkelig informasjon, kunnskap og 
åpenhet.  

Norsk Kennel Klub har en åpen database hvor alle kan søke opp slektskap og offisielle helsedata til 
hunder registrert i NKK. Dette er et viktig verktøy for oppdrettere som søker partnere til sine 
avlshunder, og valpekjøpere på jakt etter sunne foreldredyr. Raseklubbene kan også via DogWeb få 
en pekepinn på hva de bør jobbe med helsemessig.  
 
Pr. januar 2019 registrerer NKK følgende helseinformasjon på individene: 
• Screeningundersøkelser 

• Skjelettlidelser 
o HD-hofteleddsdysplasi 
o AD-albueleddsdysplasi 
o Patellaluksasjon 
o Spondylose hos boxer 
o Ryggsøylen hos dachs 

• Resultater fra kvalitetssikrede, rasespesifikke DNA-tester for ulike helseproblemer 
• Øyesykdommer 
• Hjertelidelser  
• Kliniske symptomer på arvelig sykdom 
• Skjelettlidelser som har gitt kliniske symptomer 
• Andre arvelige sykdommer 
 

Oppdrettere tilknyttet NKK må følge en rekke avlskrav og etiske retningslinjer som er satt av NKK og 
raseklubbene for å få stambokført sine valpekull.  
https://www.nkk.no/etiske-grunnregler/category1268.html  
 
Oppdrettere som avler utenfor NKK-systemet trenger derimot ikke svare for noen krav knyttet til sine 
avlsdyr og sitt oppdrett! Her gjelder kun norsk lov. Mange avler dessverre hund utenfor NKK 
systemet – og antallet er økende. Disse følger kun sine egne etiske regler. 

Avlsmessig framgang bestemmes i hovedsak av hvor strenge regler man har, hvor sikkert man kan 
plukke ut de beste individene, og hvor stor variasjon man har i utgangspopulasjonen. For å sikkert 
kunne plukke ut de beste individene trenger vi sikker identifisering og sikre helseopplysninger. 
Enkelt sagt: Vi vil kun sikre avlsmessig framgang dersom vi har obligatorisk ID-merking og et 
obligatorisk hunderegister.  

Brachycephale raser, eller kortskallede hunder – kan ha utfordringer knyttet til blant annet pust. 
Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) trekkes ofte frem knyttet til utfordringer med 
hundeavl. Mange av de kortskallede hunderasene er svært populære og øker i popularitet. 

  

https://www.nkk.no/etiske-grunnregler/category1268.html
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Populære raser er dessverre også mer utsatt for avl utenfor det organiserte kennelklubbsystemet i 
Norge og andre land. I tabellen under har vi sammenliknet tall fra Dansk hunderegister (obligatorisk), 
Dansk Kennel Klubb og Norsk Kennel Klub (registrering i kennelklubbene er frivillig) for en del 
utvalgte raser: 

 

Registreringstallene fra stambokførte hunder i kennelklubbene varierer noe på enkelte hunderaser, 
men tallene viser tydelig at det er grunn til bekymring knyttet til flere av de populære kortskallede 
rasene. Tabellen viser at for flere av rasene foregår 85 – 90% av avlen utenfor kennelklubbenes 
reguleringer, dvs. uten dokumentasjon på verken helsekrav, velferd for avlsdyrene eller avstamning.  

 

Tallenes tale er klar: Uten mer kontroll over hundepopulasjonen får vi ikke merkbar fremgang i 
avlsarbeidet med hensyn hundehelse! 
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Sunn hundeavl forutsetter reelle bidrag fra veterinærene og 
veterinærklinikkene 
Norsk Kennel Klub arbeider mye med helse på hund. Vi har utviklet et system for at veterinærer 
kostnadsfritt kan legge inn arvelige kliniske diagnoser på de hundene som er registrert i våre registre. 
https://www.nkk.no/dyrlege/  

Diagnoser som registreres i NKK ligger åpent tilgjengelig på den enkelte hund.  

Vi opplever dessverre at det er vanskelig å få veterinærene til å registrere diagnoser direkte på den 
enkelte hund. En eventuell rapporteringsplikt på de mest alvorlige sykdommene ville kunne bidratt 
positivt.  

NKK er kjent med at Den Norske Veterinærforening har utviklet et eget diagnoseregister. Så lenge 
informasjonen ikke synliggjøres på den enkelte hund og veterinærene ikke er pålagt å rapportere 
videre til Norsk Kennel Klub eller annet offentlig register, kan dataene ikke benyttes av oppdrettere 
og hundekjøpere og således ikke til det beste for hundevelferden og -avlen.  

NKK har forsøkt å gjøre tiltak og bedt om samarbeid og bidrag fra veterinærene. Vi har bl.a. anmodet 
Den Norske Veterinærforening om en uttalelse på at veterinærer ikke bør godta forhåndsbestilte 
keisersnitt, da vi mener et slikt tiltak ville forebygge avl på hunder som ikke er i stand til å føde selv. 
Så langt har de dessverre ikke kommet oss i møte på dette. 

 

Meldeplikt opererte hunder i fht luftveier 
I juni 2015 sendte NKK en anmodning til Mattilsynet (MT) om innføring av meldeplikt for veterinærer 
på operasjoner i respirasjonsorganene forårsaket av eksteriøre særtrekk, både for registrerte og 
uregistrerte hunder. NKK ba samtidig igjen om at det ble innført obligatorisk ID-merking av hunder. 
Vi ønsket å utelukke fra avl alle hunder med store pusteproblemer ved å legge avlssperre på opererte 
hunder, noe som ville innebære at avkom etter disse hundene ikke vil bli registrert i NKK. Det ville 
imidlertid ikke hindre at opererte hunder kunne få avkom som ikke ble registrert i NKK, eller oppdrett 
av blandingshunder med tilsvarende problemer.  

NKK tilbød oss å opprette og drifte en åpen database over alle opererte hunder, der såvel rasehunder 
som blandingshunder kunne identifiseres gjennom sitt chipnummer. Enhver som kjøper en 
uregistrert valp må kunne kreve at oppdretter opplyser om foreldrenes chipnummer, slik at de kunne 
gå inn i den åpne databasen og sjekke hvorvidt de var operert. Vi framla også forslag om at en enda 
bedre løsning for å kunne registrere slike operasjoner ville å være at myndighetene opprettet et 
register tilsvarende Dansk Hunderegister med pålagt registrering av alle hunder. Dette ville få stor 
effekt i det svært viktige arbeidet med å jobbe for god helse på hund. 

Vår skuffelse var stor da vi mottok Mattilsynets svar 4 måneder senere. Mattilsynet ønsket av ulike 
årsaker ikke innføre meldeplikt på slike operasjoner. Mattilsynet uttalte blant annet: «Det er også en 
fare for at avlen på uregistrerte hunder øker ytterligere som en konsekvens av avlsrestriksjonene.» 
«Kombinasjon av meldeplikt og obligatorisk ID-merking kan bidra til at en økende andel (usunne) 
hunder importeres fra utlandet.»  

NKK mener at med en strammere politikk på dette området i Norge, vil en eventuell import av 
usunne, opererte hunder avta – ikke øke!  

https://www.nkk.no/dyrlege/
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NKK mener fortsatt at meldeplikt fra veterinærer på operasjoner i respirasjonsorganene på hunder 
vil være er tiltak som gir god effekt.  

Den engelske kennelklubben, The Kennel Club (TKC) har i samarbeid med Cambrigde University nylig 
innført registrering av BOAS-evaluering og -gradering i sitt register. Evalueringen er basert på test og 
gradering av den enkelte hund for rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog. Norsk Kennel Klub 
har invitert leder for forskningsteamet ved Cambrigde University, Department of Veterinary 
Medicine, til Norge slik at vi kan se på hvordan vi eventuelt kan innføre slik evaluering og registrering 
av registrerte hunder i Norge også.  Et slikt tiltak vil også kunne bidra positivt til avlsarbeidet og sikre 
god helse for de berørte rasene.  
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Forslag om forskriftsfesting om hundeavl  
Norsk Kennel Klub har merket seg spørsmålet og ønsket fra Miljøpartiet De Grønne v/ 
stortingsrepresentant Une Bastholm knyttet til å forskriftsfeste regler rundt registreringsplikt for 
oppdrettere av hund i Norge. Etter hva vi har forstått mener Bastholm at en forskriftsfesting vil bidra 
til bedre hundehelse og mer etisk hundeavl.  

NKK mener dette ikke er et tiltak som vil virke med tanke på å bedre hundehelse og sikre etisk god 
hundeavl.  

Vi gjentar at NKK gjerne kan tilby å etablere et slikt register for alle hunder. Dette kan komme raskt 
på plass. Et felles hunderegister vil heller ikke kreve høye registreringskostnader for den enkelte 
hundeeier. For hunder født i Norge vil det normalt være oppdretter som dekker denne kostnad som 
del av valpeprisen. Ved import av hund vil eier betale en liten registreringskostnad. 

Den organiserte hundeavlen i Norge er ikke kommersiell, og foregår i all hovedsak i de 
norske hjem og på privat initiativ.  
89 % av NKKs oppdrettere har kun 1 eller 2 kull årlig, de årene de har valpekull. 

NKKs oppdrettere er genuint interessert i velferden og utviklingen av sin rase. Som våre tall viser 
drives hundeoppdrett av NKK oppdrettere i liten skala, noe som ikke er egnet til å gi særlig 
økonomisk overskudd. Oppdrettere legger mye tid og midler i helseundersøkelser, 
eksteriørutstillinger og andre aktiviteter som kan bidra til å fremme sin rase og egne hunder. 
Eksempelvis kan nevnes ulike mentaltester, brukshundprøver mv. NKKs oppdrettere søker å drive avl 
på de beste individene og ikke på ethvert tilgjengelig individ. Dette medfører at oppdrettere har langt 
flere hunder enn de som faktisk vil bli benyttet i avl, da man nødvendigvis ikke kan forutse om en 
valp vil være egnet for fremtidig avl ved 8 ukers alder. Skatteetaten har etter grundig vurdering, 
konkludert at hundeoppdrett ikke er egnet til å gi overskudd og derfor er å betrakte som hobby.  
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Oppsummert 
Det som er viktig for sunn hundeavl, hundevelferd og utviklingen av helse på hund er å legge til rette 
for god informasjon, helsedata og korrekt oversikt over populasjonen. Dette sammen med god dialog 
og faktabasert informasjon til oppdrettere, hundeeiere og potensielle valpekjøpere vil bringe oss et 
stort steg i riktig og ønsket retning.  

Norsk Kennel Klub ber Landbruks- og matdepartementet om:  

• Obligatorisk ID-merking av alle hunder senest ved 8 ukers alder 
• Obligatorisk registrering av alle hunder i Norge i et offentlig hunderegister 
• Meldeplikt for veterinærer på hunder operert i respirasjonsorganene 
• Økte midler til forskning på hund  
• Midler til økt informasjon til valpekjøpere og hundeeiere 
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Mulige tiltak for bedre hundeavl og hundehelse

Møte i Landbruks- og matdepartementet 
26. februar 2019

Hvem er NKK?

» Hundeeiernes organisasjon
– En av landets største frivillige organisasjoner med over 70.000 

medlemmer

– Ca. 250 medlemsklubber

» Aktiviteter med hund
– Utstilling, lydighet, agility, jaktprøver, brukshundprøver, etc

» Registrerer rasehunder – stambokføring
– Krav for registrering

– Helseregistreringer

26.02.2019

Hvem er NKK

» NKK er ikke en avlsorganisasjon i tradisjonell 
forstand

» Avlsorganisasjoner som Geno og Norsvin eier 
avlsdyr og har direkte påvirkning på hvilke dyr 
som pares med hvem
– Det er ikke tilfellet for NKK

– Avlsdyrene er folks kjæledyr

26.02.2019

Kopi av presentasjon vist i møte i LMD 26. februar 2019
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Hvem er NKK

» Våre krav og retningslinjer gjelder kun for dem 
som ønsker å registrere hunder hos oss
– Hunder som avles utenfor NKK har man ingen 

oversikt over, eller mulighet til å styre

26.02.2019

NKKs arbeid for sunn hundeavl

» Regler for registrering av hund 

» Registrering av sykdom og 
helsedata

» Kunnskapsformidling og faglig 
rådgivning

» Tilrettelegging

» Bidrag til forskning på hund og tett 
samarbeid med NMBU 
Veterinærhøgskolen

» Informasjon til valpekjøpere 

» Deltagelse i tverrfaglige 
arbeidsgrupper og 
diskusjonsforum (DNV, Mattilsynet 
Dyrebeskyttelsen, etc)

» Internasjonalt samarbeid

26.02.2019

Kunnskapsformidling

» Kurs og seminarer (Oppdretterskolen, avlsrådskurs, NKKs 
Forskningsforum hund, røntgenkurs for veterinærer, 
seminarer for raseklubber, m.m.)

» Skriftlig informasjonsmateriell (Genetikk avl og oppdrett, 
artikler i Hundesport, NVT og på nett, informasjonsbrosjyrer 
og regelverk, BSI, kjopehund.no, nkk.no/dyrlege)

26.02.2019
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Obligatorisk ID-merking av alle hunder

» NKK mener avlstiltak bør komme alle hunder til 
gode

» Økt kontroll med hundepopulasjonen forutsetter 
obligatorisk ID-merking av alle hunder

» Brev til Mattilsynet juni 2015: NKK anmodet 
Mattilsynet om å innføre obligatorisk ID-merking 
av hund og veterinær rapportplikt på 
operasjoner i pusteorganene, forårsaket av 
brachycephalt syndrom.
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» Vi vil ikke kunne sette avlssperre på hundene om vi ikke vet hvem de er

» Viktig at også uregistrerte hunder med pusteproblemer tas ut av avl

26.02.2019

Hunderegister

» Anmodet samtidig om etablering av et nasjonalt 
hunderegister

» Obligatorisk registrering (knyttet til ID-merke)

» NKK har tilbudt seg å drifte et slik register

» Bør være åpent

» Avlsmessig fremgang forutsetter sikre 
stamtavler og sikre helseregistreringer
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Anbefalte tiltak 

» Obligatorisk ID-merking av alle hunder senest ved 8 ukers 
alder

» Obligatorisk registrering av alle hunder i Norge i et offentlig 
hunderegister

» Meldeplikt for veterinærer på hunder operert i 
respirasjonsorganene

» Økte midler til forskning på hund 

» Midler til økt informasjon til valpekjøpere og hundeeiere
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