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Oslo, 24. april 2020 

Hundeeiernes organisasjon, Norsk Kennel Klub, nærmer seg konkurs som 
følge av koronakrisen 
Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon. Med våre 267 medlemsklubber og over 72.000 
medlemmer er vi en av Norges største frivillige organisasjoner. Gjennom mer enn 120 års genuin frivillig 
interesse, kunnskap og innsats har vi registrert over 2 millioner hunder, arbeidet for sunn hundeavl, 
hundevelferd og -helse og drevet aktiviteter for hundeeiere og deres hunder daglig.  

NKK har hatt en sunn økonomi og drift uten driftstøtte fra norske myndigheter gjennom 120 år. Med 
titusenvis av dugnadstimer i året genereres vesentlig høyere verdier og aktivitet enn en liten 
administrasjonsstørrelse skulle tilsi.  

Dette kan nå ta slutt. NKK er i ferd med å bli et offer for koronapandemien. Vi trenger hjelp!  

Fordi vårt formål er hundevelferd, hundeavl og aktiviteter for hundeeiere, og ikke økonomisk overskudd, 
får vi ikke del i noen av Regjeringens krisepakker for bedrifter. Så langt ser det ut som vår eneste mulighet 
er å få hjelp som en frivillig organisasjon.  
 

En viktig samfunnsaktør kan forsvinne 

Vi er helt avhengige av at Kulturdepartementet forstår hvorfor og hvordan vi skiller oss fra rene idrettslag 
og friluftsorganisasjoner. Ikke minst er vi avhengige av at Kulturdepartementet forstår hvilken 
samfunnsmessig betydning NKK har. 

Norsk Kennel Klub er samarbeidspartner og leverandør av tjenester til Landbruks- og matdepartementet, 
Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. 

Med hunden i sentrum er det Landbruks- og matdepartementet vi har tettest samarbeid med.  
• Vi har hatt møter med statssekretærene Maren Blåfjelldal og Widar Skogan vedr. både hundehelse, 

hundevelferd, avl og oppdrett. Vi arbeider med revisjonen av Hundeloven og forskrifter knyttet til 
denne. 

• Vi samarbeider med flere av forvaltningsorganene under LMD.  
Mattilsynet arbeider vi aller tettest med, og vi opplever å være en ressurs i arbeidet som ligger til 
deres virkeområde.  
Vi samarbeider også med Veterinærinstituttet i enkeltsaker, bl.a. hadde vi tett samarbeid da 
alvorlig sykdom rammet norske hunder høsten 2019. 
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Norsk Kennel Klub arbeider også tett med Miljødirektoratet (Klima- og Miljødepartementet) vedrørende 
opplæring og sertifisering av ettersøkshunder, og er ansvarlige for å drive det offentlige 
ettersøkshundregisteret.  
Vi finansierer og deltar med høy kompetanse i en rekke felles forskningsprosjekter på hundevelferd og 
hundehelse sammen med NMBU Veterinærhøgskolen (Kunnskapsdepartementet). I tillegg til 
forskningsprosjektene har vi et tett og produktivt samarbeid med dem der vi bl.a. bidrar til opplæring av 
kommende veterinærer i våre fagområder. 
 
NKK bidrar til å avl av hunder som benyttes som ettersøkshunder, førerhunder, redningshunder, hunder til 
politiet, tollvesenet og forsvaret, servicehunder og terapihunder. Vi har kurs og opplæring for 
hundeoppdrettere, hundekjøpere for å finne rett hund for seg, hundeeiere for å kjenne og etterleve 
regelverkene rundt hund. Vi har egne opplegg for å lære skolebarn hundespråk så de unngår misforståelser, 
og vi har lavterskeltilbud der alle kan bli med oss og gå tur med hund – uansett om de selv har hund eller 
ikke. Og vi gjør enda mye mer. 
 
Vi er fokusert på folkehelse-tiltak, og har bl.a. gitt innspill til Folkehelsemeldingen. Ved å tilrettelegge for at 
flere kan ha hund, tilrettelegger man samtidig for økt aktivitet, og derigjennom en bedre Folkehelse.  
 

Regjeringens krisepakker treffer ikke 

NKK verdsetter regjeringens innsats og krisepakker for det norske samfunnet, og vi har søkt om støtte via 
Kulturdepartementets krisepakke til frivilligheten.  
Med store arrangementer der flere tusen hunder og hundeeiere møtes, ser vi at vi sannsynligvis må avlyse 
13 av 15 store utstillinger i 2020. Utstillingene hadde budsjetterte inntekter på rundt 17 millioner til NKK 
sentralt. 
 
Krisepakken til frivilligheten erstatter tapte netto påmeldingsinntekter for to av våre hittil fem avlyste 
arrangementer. Krisepakken erstatter verken tapt varesalg under utstillingene, mulighetene for 
sponsorater som bortfaller eller utleie av standplass til leverandører til bransjen, for å nevne noe. 
 
NKK sentralt opplever i tillegg massive tap som pakken ikke dekker. Aktivitetsavgifter fra medlemsklubbene 
våre er en vesentlig inntektskilde, som falt bort 12. mars. Heller ikke klubbene våre kan avholde 
arrangementer. Vi taper annonseinntekter, kursinntekter, og ikke minst muligheter for å verve nye 
medlemmer i en økonomi der folk sparer det de kan. Samtidig løper faste kostnader.  
 
Vår situasjon er lik den mange små og mellomstore bedrifter opplever nå. Forskjellen er at vi ikke får 
tilgang til banklån med statlig garanti fordi vi er en ideell organisasjon (ikke registrert i 
foretaksregisteret). Heller ikke regjeringens kontantstøtteordning er vi søkeberettiget til. 
 

Konkurs om to måneder 

Nå står NKK i fare for å gå konkurs.  
 
Ved en konkurs i NKK vil klubber og medlemmer stå uten organisasjonen sin. Uten systemer og verktøy for 
å registrere nye valpekull, uten helsetester av foreldredyr for å sikre helsen til kommende generasjoner, 
uten muligheter for å gjennomføre aktivitetene sine. 
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I månedsskiftet juni/juli, etter fire måneder nedstenging av det meste av aktiviteter, vil NKK sentralt stå 
uten likvide midler, og måtte begjære oppbud. Alle utgifter stopper ikke selv om verden stopper opp. Når 
aktiviteter stopper opp, stopper imidlertid NKKs kontanttilførsel umiddelbart og markant. 
 
En konkurs i NKK vil koste samfunnet mye 

• Det er 560 000 hunder i Norge i dag. De fleste av disse er registrert i NKK.  
• NKK organiserer oppdrettere som ønsker å sikre avl av sunne funksjonsfriske hunder. Vi registrerer 

rundt 30 000 valper og importerte hunder årlig. 
• NKK drifter Ettersøkshundregisteret for norske myndigheter.  

Ettersøkshundregisteret er fastsatt ved lov og forskrift knyttet til søk etter skadet vilt. NKK har med 
sin kompetanse utarbeidet regelverket for utdanning av hund og hundeførere på dette området. Vi 
har kostnadsfritt opprettet registeret og utdannet dommere. Våre frivillige arrangerer prøver som 
må til for å oppfylle denne samfunnsfunksjonen. 

• NKK er en viktig kompetanseorganisasjon som har lange tradisjoner med samarbeid med 
Mattilsynet, NMBU Veterinærhøyskolen og Norges Veterinærforening. Gjentatte møter med 
politikere og embetsverk i bl.a. Landbruks- og matdepartementet viser NKKs rolle som 
samfunnsaktør. 

• NKK er ikke et idrettslag drevet på frivillig basis. Vi har 35 ansatte som jobber for å sikre at avl og 
oppdrett foregår slik at det ivaretar hundevelferd og -helse. Vi jobber med å tilrettelegge for 
aktiviteter og prøver og utstillinger for hundeeiere. Vi bidrar til å lære opp oppdrettere som for det 
meste har få kull hvert år og ønsker kompetansebygging rundt dette. Vi bidrar til samarbeid med 
Mattilsynet og LMD for å sikre at regelverkene favner godt og riktig.  

 
NKKs virksomhet generer ikke bare arbeidsplasser hos oss. Helsetester og aktiviteter gir også arbeid til 
andre aktører.  

• Helsetester på rasehunder for en sunn avl sikrer god hundehelse. Dette gjøres gjennom samarbeid 
med veterinærstanden og skaper arbeidsplasser der.  

• Med titusenvis av dugnadstimer i året genereres vesentlig høyere verdier og aktivitet enn 
administrasjonens størrelse skulle tilsi.  
Eksempelvis fyller vi Norges Varemesse til randen med hunder og hundeeiere over tre dager i 
november hvert år – over 30 000 mennesker er innom og skaper aktivitet og arbeid for både messe, 
transportselskaper og hoteller i og rundt Lillestrøm. Tilsvarende ved vårt årlige arrangement i Bø i 
Telemark, tilføres lokalsamfunnets næringsliv mangfoldige millioner kroner.  
NKK har sammen med våre medlemsklubber over 3 000 arrangementer årlig. Disse, sammen med 
andre aktiviteter, genererer samlet hundrevis av millioner kroner til lokalt næringsliv over hele 
landet innen hotell, restaurant og andre reiselivstilbud, transport, lokal handelsvirksomhet og ikke 
minst til kommuner og andre som leier ut haller og områder for avholdelse av arrangementene. 
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Kan ikke vente lenge på nye løsninger 

NKK kan ikke bare stanse all drift og vente på at det går over. Vi har faste kostnader på linje med bedriftene 
som får kontantstøtte – og vi har inntektstap fra annet enn påmeldingsavgifter/billettinntekter på lik linje 
med dem. Det er ikke store midler i korona-sammenheng som skal til for å redde NKK, et tilskudd i 
størrelsesorden 10-12 millioner er tilstrekkelig, men de er helt nødvendige. 

Norsk Kennel Klub er trygg på at kulturministeren er opptatt av å ivareta frivilligheten og at seriøse frivillige 
organisasjoner også skal overleve koronapandemien.  

Vi imøteser invitasjon til et møte i løpet av kort tid.  

 

Vennlig hilsen  

 

   

Jan Helge Nordby     Torbjørn Brenna 
Styreleder      Administrerende direktør 
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Miljødirektoratet 
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