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Norsk Kennel Klub ønsker å bidra til sunn avl 
Norsk Kennel Klub og tilknyttede raseklubber har som formål å arbeide for at avl av rasehunder skjer 
i ønsket retning når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. Norsk Kennel 
Klub (NKK) og raseklubbene arbeider også for etisk riktig behandling av hunder.  

Verken NKK eller raseklubbene er avlsorganisasjoner, og vi lager ikke kriterier for valg av avlsdyr slik 
departementet legger til grunn i høringsnotatets 2.4.1. Det eneste vi kan styre er retningslinjene for å 
registrere fødte valper i våre stamtavleregistre. 

Vi jobber med informasjon og anbefalinger på overordnet nivå 
Målet med avlsarbeidet som gjøres i NKK og raseklubbene er å støtte oppdrettere som velger å 
registrere sitt/sine kull hos oss med å avle frem hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for 
seg selv, sine eiere og samfunnet.  

Ingen oppdretter ønsker å avle frem syke hunder, men det kreves en viss kunnskap om avl for å 
lykkes med å avle frem en stadig sunnere hundepopulasjon.  

I Norge finnes det ikke noe hunderegister eller oppdretterregister. Ingen vet sikkert hvor mange 
valper/kull som fødes årlig i Norge, eller hvor mange oppdrettere som avler disse kullene.  

I NKK registrerer om lag 5-6 000 enkeltpersoner rundt 7 000 kull og 28 000 valper hvert år.  

Basert på antall hunder totalt, antar Norsk Kennel Klub at valpene som registreres hos oss utgjør i 
overkant av halvparten av totalt antall valper som fødes i Norge hvert år.  

Utfordringen er å få god og forskningsbasert informasjon og anbefalinger ut til om lag 10-12 000 
enkeltpersoner som velger å pare sin tispe i løpet av et år, hvorav kun halvparten av dem får 
informasjon fra NKK og raseklubbene.  

Det er ikke urimelig å forestille seg at flere tusen «oppdrettere» ikke er bevisste på at de er nettopp 
det. De ønsker å ha valper på sin tispe for å få et avkom de kan beholde selv. Dette er dyreeiere som 
muligens ikke vet at de ved å pare sin tispe én gang blir betegnet som oppdretter, og dermed har et 
helt eget lovverk å forholde seg til.  

Norsk Kennel Klub og våre raseklubber jobber hardt for å informere om dette, både til valpekjøpere 
og befolkningen for øvrig. Oppdrettere som registrerer hundene hos oss får regelverk og 
retningslinjer fra oss, og er dermed godt opplyst i forhold til de mange oppdretterne som ikke 
registrerer sine kull noe sted.  

Vi vil gjerne bidra til å informere alle, og har stor tro på at dette kan gjøres i samarbeid med 
myndighetene. 
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Er løsningen å innlemme raseklubber for hund i § 25? 
NKK er positive til alle tiltak som kan bidra til sunn hundeavl, og ser blant annet frem til å få den 
varslede oppdretterforskriften på plass.  

Vi er imidlertid usikre på hvordan det å innlemme raseklubber direkte i avlsparagrafen er tenkt å 
bidra til bedre avl. Vi ser behov for en del avklaringer knyttet til det fremlagte forslaget. Vi må også 
understreke viktigheten av en viss forholdsmessighet mellom ansvar og handlingsrom/fullmakt. 

NKK og raseklubbene jobber godt og grundig med avl og helse, men det er viktig å presisere at 
organisasjonen ikke selv driver med avl slik avlsorganisasjoner gjør. NKK og raseklubbene eier ingen 
dyr, og har ingen myndighet til å bestemme over hvilke dyr som benyttes i avl. NKK og raseklubbene 
kan lage overordnede kriterier for hvilke dyr som kan registreres i vårt system, men har ingen 
sanksjonsmuligheter mot dem som avler i strid med våre regler og retningslinjer, utover å nekte 
registrering eller medlemskap. 

Oppdrettere innenfor NKK-systemet har allerede en rekke regler og retningslinjer de må følge, mens 
oppdrettere som avler utenfor NKK-systemet kun har Dyrevelferdsloven å forholde seg til. Dette siste 
faktum vil ikke endres ved å trekke NKK og raseklubber som allerede jobber med avl og helse inn i 
paragrafen. 

Betraktninger rundt forslaget om å ta raseklubber (og evt. NKK) inn i § 25 
I høringsnotatet står det følgende: «Departementet foreslår en presisering av ordlyden i § 25 slik at 
det tydelig fremgår at avlsorganisasjoner og raseklubber er omfattet av bestemmelsen og at disse 
kan pålegges plikter for å ivareta formålet med bestemmelsen.» NKK ser ikke hvordan departementet 
ønsker å løse dette i praksis. Det er ingen som er ansatt i raseklubbene og de har dermed ikke 
mulighet til å utarbeide og følge opp omfattende planer utover den enorme innsatsen de allerede 
yter i dag.  

Videre ser departementet et behov for å: «Presisere bestemmelsen slik at det kan stilles krav for hva 
avlsplaner for storfe, svin, småfe og hest skal inneholde om arvelige lidelser, og at det kan stilles 
tilsvarende krav til dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber for øvrige dyrearter.» 

Slik NKK forstår utsagnet, kan det bli aktuelt å kreve at oppdrettere av hund utarbeider egne 
detaljerte avlsplaner for sitt oppdrett. All den tid de foreslåtte endringene i loven ikke vil medføre 
noen økonomiske eller administrative konsekvenser, er spørsmålet hva som egentlig ligger i dette 
mulige kravet, og hvordan dette skal følges opp?  

Mange oppdrettere som registrerer valper hos NKK har bare ett kull. Mange har kun 1-2 kull i året de 
årene de har kull, og gjerne mange år uten kull imellom. Større oppdrettere av NKK-registrerte 
hunder har ifølge Mattilsynets rapporter fra tilsyn som vi er kjent med, allerede avlsplaner på plass. 

Ved å trekke raseklubbene inn i lovverket legges det opp til å stille konkrete krav som kun gjelder for 
raseklubbene og oppdrettere som forholder seg til NKK og raseklubbens avlsstrategier. NKK frykter at 
dette vil kunne føre til at oppdrettere velger å stå utenfor NKK-systemet, noe som reduserer antall 
oppdrettere som får informasjon og opplæring gjennom våre programmer, og også reduserer antall 
kull NKK vurderer opp mot våre etiske grunnregler for avl.  

Da det per i dag ikke føres noen oversikt over de som avler utenfor NKK-systemet kan i prinsippet all 
denne avlen foregå «bak lukkede dører». Dersom myndighetene virkelig ønsker å bidra til sunn og 
god avl av hunder, vil et hunderegister hvor både avstamning og helseinformasjon fremkommer 
derfor være av avgjørende betydning. 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 for 
hunder som benyttes i avl og deres avkom. 
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Oppsummerende punkter 
• NKK mener det ikke er hensiktsmessig at raseklubbene skal pålegges å ivareta formålet med 

bestemmelsene i loven slik departementet foreslår. Det vil ikke være praktisk mulig for 
frivillige i raseklubbene å ha ansvar for en avlsplan og avlsarbeidet til privatpersoner. 
 

• Det legges opp til at det kan kreves at enkeltoppdrettere utarbeider en detaljert avlsplan. 
NKK ser ikke hva som ligger i dette kravet og hvordan dette skal kunne følges opp i praksis.  

o Vil dette også gjelde for oppdrettere som kanskje bare har 1-2 kull i løpet av livet? 
o Skal eventuelle avlsplaner bare gjelde for registrerte rasehunder, eller skal avlsplaner 

kreves for alle kull, også ved avl av blandingshunder? 
o Vil det være slik at oppdrettere står fritt til å la være å registrere hunder, og med det 

slippe å forholde seg til avlsplanene? 
 

• Det legges opp til at organisasjoner som NKK skal ansvarliggjøres på lik linje med 
avlsorganisasjoner. NKK driver ikke med avl, og kan derfor ikke sidestilles med tradisjonelle 
avlsorganisasjoner. Hva er tanken bak denne formuleringen? 
 

• Hvilke sanksjonsmuligheter ser man for seg at NKK og raseklubbene eventuelt skal ha overfor 
oppdrettere som ikke følger avlsplanene, hvis NKK og raseklubbene blir ansvarlig for å føre 
en form for kontroll? 
 

• NKK mener et hunderegister bør på plass før en oppdatert § 25 trer i kraft, for å sikre at alle 
oppdrettere omfattes av lovverket på lik linje. NKK håper dette arbeidet vil bli prioritert. 

Vi ønsker å være en del av løsningen. 
NKK og tilknyttede raseklubber ser en rekke utfordringer ved dagens hundeavl. Vi er glade for at 
departementet ser på løsninger for å forbedre hundeavlen i Norge og trekke den i riktig retning.  

Ikke ubetydelige deler av dagens hundeavl i Norge foregår utenfor systemene til NKK og raseklubber. 
Det kan ikke legges til grunn at vi driver «aktivitet som er nødvendig for at dyr skal få avkom», all den 
tid store deler av avlen foregår uten å påvirkes av vår aktivitet overhodet. 

Vi stiller oss undrende til at departementet ønsker å ta raseklubber inn i avlsparagrafen, og håper vi 
kan få mer informasjon om hvordan inkluderingen skal praktiseres av raseklubber, og hvordan den 
skal bedre situasjonen i norsk hundeavl. 

Selv om det ikke ser ut som om forslaget vil omfatte oss og vår måte å drive på, håper vi at vi kan 
få være en del av løsningen på utfordringene – i samarbeid med andre gode krefter. 

NKK har en enorm kompetanse og erfaring med helsespørsmål i forbindelse med avl og oppdrett av 
hund, og har allerede omfattende regler og retningslinjer for våre oppdrettere. Vi bidrar derfor 
gjerne inn i arbeidene hvis departementet skulle se dette som hensiktsmessig. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

   
Adm. dir. Torbjørn Brenna  
Norsk Kennel Klub 


