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Ny forskrift om inngrep på og avliving av kjæledyr – høringssvar fra Norsk Kennel Klub 

Viser til høringsbrev om ny forskrift om inngrep på og avliving av kjæledyr. Norsk Kennel Klub (NKK) 
takker for muligheten til å komme med innspill. NKK har vurdert punktene som omhandler inngrep på 
og avliving av hund i forskriftsforslaget, og vår tilbakemelding må sees i den sammenheng.  

NKK er positive til at det kommer en presisering gjennom en ny forskrift, og vi støtter i all hovedsak 
forslaget slik det er fremmet. Forslaget har en god argumentasjonsrekke og fremstår gjennomarbeidet 
og godt begrunnet.  

Kastrering av hund 
Vi ser det som svært positivt at det i forslaget presiseres at ansvaret for å ta vurderinger om en hund 
skal kastreres eller ikke, er lagt til veterinærene. NKK mener det er svært viktig at hunder ikke kastreres 
som et forebyggende tiltak. Hvis en hund må kastreres skal det være med bakgrunn i et reelt behov. 

NKK har alltid ønsket at det skal være en restriktiv kastrasjonspolicy for hunder. Det er mange 
eksempler fra andre land hvor hunder kastreres nærmest rutinemessig i ung alder. En slik tilnærming 
ønsker vi ikke i Norge.  

Det er først når hunden blir eldre at genmaterialet kommer til uttrykk gjennom helsestatus, mentalitet 
og bruksegenskaper hos hunden. Ved å kastrere hundene for tidlig vil man miste muligheten til å 
benytte seg av viktig og godt genmateriale. Det er derfor svært viktig at færrest mulig hunder 
kastreres. 

ID-merking av hund 
NKK mener det er positivt at det kommer en presisering i lovverket om at injeksjon av microchip for å 
identifisere hunden tillates. Dette er med på å understreke viktigheten av ID-merking. En ID-brikke gir 
en enkel og tilgjengelig oversikt over hunden, som er med på å sikre hundens rettigheter og velferd. 

ID-merking bør etter NKKs mening gjøres obligatorisk. Det vil blant annet øke sannsynligheten for at 
bortkomne hunder gjenforenes med eier, og sørge for at eier kan stå til ansvar for hundens ve og vel. 
Det vil også redusere økonomiske og personellmessige ressurser når det gjelder refusjon til behandling 
av eierløse dyr. 

 
Utover dette har ikke NKK ytterligere kommentarer, og støtter utkastet til ny forskrift slik det står.  
 
Med vennlig hilsen 

   
Adm. dir. Torbjørn Brenna 
Norsk Kennel Klub 
 


