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Noen turer er viktigere 
enn andre

På våre 45 dyresykehus og dyreklinikker i Norge deler alle spesialistene, veterinærene og
 dyrepleierne kunnskapen og omsorgen for dyrene. Tar du turen til AniCura, gir du hunden din 

det aller beste. Hos oss er den alltid i kjærlige hender. 

Kontakt din lokale klinikk på anicura.no

AniCura klinikker og dyresykehus: Askøy • Bergen Nord (Åsane) • Bergen Sør (Rådal) • Bygdøy • Byåsen • Drammen • Eidsvoll • Ekeberg  
• Elverum • Fana • Finnsnes  • Follo • Forus • Gjøvik • Grimstad • Grünerløkka • Harstad • Heimdal • Hornnes • Jeløy • Kongsvinger • Kvaløya
• Lilleaker • Lillesand • Majorstuen • Mandal • Molde • Notodden • Oslo (Tåsen) • Randesund • Rising • Råholt • Sandvika • Skien •  Sortland

• Sotra • Stavanger • Stjørdal • Sørlandet (Kristiansand) • Telemark (Gvarv) • Tromsdalen • Tromsø • Vennesla • Vågsbygd • Østerås

https://www.anicura.no/


INNHOLD 
HUNDESPORT NR 2 - 2021

 8 Portrett: Siv Jensen

 12 Koronatest på fire bein

 16 Norsk Lundehund Klubbs krysningsprosjekt

 22 Kamp mot byråkratiet for å redde «Tuppen»

 24 Mattilsynet vil informere bedre

 26 Eksport av kjæledyr innenfor EØS-området

 28 Hundesommer

 32 Hundesport + styrketrening = sant!

 36 Min rase: Norsk buhund

 38 Min rase: Staffordshire bull terrier

 40 Min rase: Norsk lundehund

 42 Hverdags lydighet under tvang

 46 Norske hunder misbrukt i falske stamtavler

 50 Leserbrev: Størrelsen betyr noe

 52 Vil forsvare den organiserte avlen i retten

 54 Sommer trening av hund

 58 Konkurransedyrforskriften – hva betyr dette for meg?

 60 Dommerspalten: Statisk og dynamisk dømming

 64 NKK ber kommunene opprette friområder

 68 NKKs representantskapsmøter

 70 Hundelovens store svakheter

 73 Vaksiner til hund

 76 Fullcertordningen – justert praktisering

Styrketrening av hund s. 32

Friområder for hund s. 64

Møt
Siv Jensen s. 8

3

HUNDESPORT • Nr. 2 2021



Fo
to

: C
F-

W
es

en
be

rg
/

Ko
lo

ni
ha

ve
n

Samfunnet åpner stadig mer opp og NKK 
er allerede i gang med våre mange viktige 
aktiviteter. Jeg var selv til stede på NKK 
Sandefjord som ble avholdt i tråd med smit-
tevernreglene nå i juni. Det var en fantastisk 
opplevelse. Utstillinger og prøver er viktige 
møteplasser for oss alle, og viktige verktøy 
i avlsarbeidet. Det gleder meg derfor stort 
at vi nå for alvor er i gang igjen.

På den politiske fronten skjer det også mye. 
Mattilsynet jobber i disse dager med å eta-
blere en oppdretterforskrift. NKK følger 
naturligvis dette arbeidet tett, og vi har vært 
i møter med Mattilsynet for å fremme våre 
tanker og innspill. I NKK har vi allerede 
omfattende grunnregler for avl og oppdrett, 
og vi ser positivt på at også oppdrettere 
som avler utenfor NKK-systemet får regler 
de må å forholde seg til. 

Landbruks- og matdepartementets førsteutkast 
til en revidert hundelov er nå rett rundt hjørnet, 
og NKK vil levere et grundig og godt hørings-
svar når den tid kommer. Det er et stort behov 
for å sikre hundens rettigheter, og gjøre det 
enklere og tryggere å ha hund i Norge. En 
god hundelov er svært viktig for å få til dette.

Samtidig jobber NKK på lokalt nivå for å 
bedre situasjonen. Nylig sendte vi brev til 
alle landes kommuner for å sette søkelyset 
på opprettelsen av friområder for hund. Du 
kan lese mer om dette på side 64 i denne 
utgaven av Hundesport.

Takk til alle som har gitt et økonomisk bidrag 
gjennom den frivillige støtteordningen vi 
har opprettet på våre nettsider. Vi er på 
vei inn i en spennende og utfordrende tid 
på flere måter, og jeg kan garantere at vi 
i administrasjonen skal gjøre vårt ytterste 
for å løse våre oppgaver på en best mulig 
måte for vårt felles NKK.

Jeg ønsker dere alle en riktig god  sommer. 
Husk å ta godt vare på deres firbente  
venner i varmen.

TORBJØRN BRENNA 
Administrerende direktør

Takk til alle som har gitt 
et økonomisk bidrag 
gjennom den frivillige 

støtteordningen

"
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Ta med 
veterinæren 

på tur.

Det er betryggende å vite at veterinæren er i nærheten, uansett om 
du er hjemme eller på tur. FirstVet har åpent alle dager fra 07 til 24. 
Via videosamtale kan du spørre veterinæren om det du lurer på, 
og få råd, behandling eller henvisning. Registrer din firbente 
bestevenn på firstvet.no i dag.
Stolt samarbeidspartner av:

Inkludert 
i din dyre-
forsikring

https://firstvet.com/no
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TOM ØYSTEIN MARTINSEN 
Leder av NKKs Hovedstyre

"Jeg ønsker alle hunder 
og hundeiere en god 

sommer. Ta vare på din 
beste venn og deg selv.

Det har vært en lang periode med stor usik-
kerhet for NKK og alle tilhørende klubber, 
forbund og regioner. Først med hundesykdom-
men i 2019, så med pandemien som la lokk 
på 2020 og første halvdel av 2021. Det ser 
nå heldigvis ut som om vaksinering og smit-
teverntiltak fører til at vi langsomt kan vende 
tilbake til våre normale liv med våre hunder. At 
alt blir som før er neppe å forvente, til det har 
de siste 18 måneders hendelser vist oss at vår 
ellers så trygge krok av verden også er sårbar.

Jeg vil benytte denne anledningen til på 
vegne av hele NKKs Hovedstyre få takke 
for den tillit som ble vist oss som ble valgt på 
det ekstraordinære RS i april. Som leder av 
Hovedstyret vil jeg også si at det er et meget 
kompetent lag av kvinner og menn jeg har 
med meg. Det er laget som teller også her.

Jeg vil også gi honnør til det tidligere Hoved-
styret for å ha tatt tak i den situasjonen som 
oppstod. De har gjennomført tiltak som ble 
tøffe, ikke minst for de som er ansatt i NKK, 
men også for medlemmene som har fått en 
service og tjeneste som har vært preget av 
den akutte situasjonen. Uten at dette hadde 
blitt gjennomført, og at klubber og forbund 
i praksis har bekreftet gjennom sine økono-
miske bidrag at NKK er viktig for dem, så 
hadde vi i dag ikke hatt det NKK vi kjenner.

Hvor går så veien videre? 

For det første så har vi en formålsparagraf som 
gir oss rammer for hva våre eiere (medlem-
mene) vil at vi skal holde på med og levere 
på. For det andre så har situasjonen vist oss 
at det er nødvendig å se på hva vi vil at NKK 
skal gjøre, og hvordan det skal organiseres. 
Det er nå flere grupper med dyktige deltagere 
som er i ferd med å utarbeide forslag på 
dette, som så skal behandles i Hovedstyret 
og i sin tid legges fram for RS.

Det er viktig at vi bruker tilstrekkelig tid på dette 
arbeidet, at vi informerer og forankrer, at det er 
reell medvirkning og at vi, når beslutningen er 
tatt, opptrer lojalt i forhold til den. Det skaper 
trygghet, og trygge mennesker gjør en god 
jobb. Ingen får alt de ønsker seg, men gjen-
nom bredest mulig forankring så får vi det de 
fleste ønsker seg innenfor de rammene vi har.

Jeg håper videre på at vi fra august også kan 
kjøre alle våre aktiviteter etter kjent mønste, 
og at vi får lov til å delta også internasjonalt.

Den viktige veien videre for NKK
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ZLIG, EN NY ÆRA INNEN KORSBÅNDOPERASJONER 

Ny revolusjonerende metode for operasjon av korsbåndsskade på hund og katt! 

SŒ  langt er vi blant de i Europa som har satt inn ßest Zlig-bŒnd 


- operasjon etter samme prinsipp som idrettsstjerner
- langt mer skŒnsom- ingen saging i bein som ved de eldre metodene TPLO ogTTA

- dette medf¿rer ogsŒ langt kortere rekonvalesens/opptreningstid
- langt mindre alvorlige komplikasjoner enn ved andre eldre metoder

- mindre belastning og skader pŒ menisk etter operasjon

Vår innovasjon til din beste venns fordel 

  Kontakt Dyreklinikken Tertnes for Norge vest og Smådyrsykehuset Gjøvik for Norge øst.

http://www.dyreklinikken-tertnes.no
http://www.smadyrsykehuset.no


 Vi skal møtes ved en brygge på Snarøya i Bærum der 
Siv Jensen kommer i land fra hytta si ute på en øy i 
Oslofjorden. Vi skal prate hund - og litt om livet etter 

politikken. Det tikker inn en melding. «Tror du må bli med 
på båttur». Det viser seg at den snart fem måneder gamle 
hunden hennes hadde nektet å bli med i båten. - Hun synes 
det var altfor varmt i dag, så du får bli med tilbake til hytta, 
sier Siv Jensen, noe lattermildt.

Etter noen minutters nydelig båttur ankommer vi hytta, og lille 
Karma rusler dovent ut av døra etter å ha blitt lokket med en fylt 
kong. Den finske lapphunden legger seg godt til rette i skyggen 
under bordet vi sitter ved og gyver løs på belønningen sin.

En fremtidsinvestering
- Jeg har det veldig bra, og koser meg, åpner Siv med. - Jeg 
har endelig tid til å gjøre mer av det jeg virkelig har lyst til, og 

PORTRETT

Hun kjempet for dyrepoliti og var kjent som en sterk og tydelig politiker. 
Nå nyter hun dagene som et vanlig menneske med sin nye firbente 

følgesvenn; hunden Karma.
Tekst: Ida Lindvall• Foto: Cilje H.A. Moe

Karma is 
a bitch

8

HUNDESPORT • Nr. 2 2021
Innhold



investere tid i henne, sier Siv og kaster et blikk under bordet 
der Karma ligger. Siv har et ganske klart bilde av hva det 
vil si å ha ansvaret for en hund. - Jeg mener at den tiden du 
bruker på valpen din får du igjen for resten av hundens liv. 
Å være sammen med henne, trene med henne, kose med og 
disiplinere henne - det er stort sett det jeg har gjort. Nå har 
jeg jo også fått verdens kuleste hund - trygg og blid og grei. 
Det er liksom null stress, sier hun.

Et naturlig valg
Den 8.mai 2021 «pensjonerte» Siv Jensen seg offisielt etter 
nesten 30 år i politikken, og 15 år som leder av Fremskritts-
partiet. Tiden etterpå har ikke akkurat vært stillesittende for 
den avgåtte politikeren; alle vil fortsatt ha en bit av henne, 
men Karma har fått det meste av tiden hennes. Siv har lenge 
ønsket seg hund, men det var aldri aktuelt så lenge hun 
hadde så travle arbeidsdager og lite fritid. - Det ville endt 
opp med rent dyreplageri, og da skal man ikke ha hund. 
Da jeg vel hadde bestemt meg for at jeg ville gjøre noe 
annet enn å være politiker, var det å bestille henne omtrent 
det første jeg gjorde, forteller hun. Og lykken skulle ha 
det til at oppdretteren hun kontaktet plutselig fikk en valp 
ledig dagen etter at de hadde snakket sammen. - Også 
dro jeg på visitt og satt meg inn i valpebingen, og da kom 
Karma løpende bort til meg med en gang. Så hun valgte 
meg, smiler den relativt nye hundeeieren. Med andre ord, 
Karma is not a bitch.

Hvordan er det å være ansvarlig for en liten hundevalp 
sammenlignet med en gjeng med politikere? Siv himler med 
øynene - Å hjelp, det er store forskjeller! Med en valp er 
det jo mest slitsomt i begynnelsen, men etterhvert er det jo 
nesten bare kos og mer kos. Også er det jo utrolig positivt for 
meg at jeg må være aktiv, noe både hun og jeg liker godt, 
sier hun. På spørsmål om hun definerer seg som hundeeier, 
matmor eller hundemamma, må hun tenke litt. - Jeg er nok 
en hundemamma. Eller egentlig er jeg nok en krysning mel-
lom hundeeier og hundemamma, siden hundeeier høres mer 
strengt ut. Og jeg er streng, ellers lærer hun ikke noe. Et nei 
er et nei, sier hun tydelig. Men selv om hun ser på seg selv 
som streng, får man et inntrykk av at det sjelden har vært 
nødvendig for henne å være det. - Jeg har omtrent bare fått 
positive overraskelser etter at Karma kom i hus. Den første 
tiden var jeg forberedt på våkenetter, at hun ikke ville spise, 
at hun ville være deppa og at hun ikke ville være i bur. In-
genting av dette inntraff. Men hun har ikke vært en time i et 
bur, verken i bil eller hjemme, da hun rett og slett nektet. Så 
løsningen der ble sele i bil og ikke noe bur hjemme - og det 
fungerer strålende, forteller hun. 

Grundig forarbeid
Sivs tidligere erfaring med hund er som mange andres. Hun 
vokste opp med en hund, en blanding av husky og elg-
hund, som hun elsket, og har i tillegg tilbragt mange somre 
med søsteren Ninas tidligere hund, en cocker spaniel.  

Jeg mener at den 
tiden du bruker på 
valpen din får du 
igjen for resten 
av hundens liv

"
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Derfor var jo ikke rasevalget hennes helt åpenbart. - Jeg ble 
litt ledet mot det, men det var også litt tilfeldig. Jeg begynte 
å lese meg opp på rasen og fant raskt ut at finsk lapphund 
var helt perfekt for meg. Veldig familielojal og opptatt av 
å ha meg i nærheten. Dessuten er hun utrolig lett-trent og 
interessert, noe som er veldig praktisk. Siv forteller at valg av 
oppdretter var svært viktig for henne. - Jeg var veldig opptatt 
av å finne en skikkelig oppdretter som hadde fokus på gode 
gener, og å unngå sykdom og innavl. 

Var det viktig for deg å ha en rasehund? - Ikke i utgangspunk-
tet, men nå er jeg veldig glad for at jeg valgte en rasehund, 
forteller hun. - Jeg vet hvor hun kommer fra og hvordan hun er 
avlet frem. Oppdretteren følger opp og bryr seg om valpene 
sine. Jeg fikk en trygg hund som hadde hatt det bra, og blitt 
godt sosialisert. Dette ansvaret skal en oppdretter ta seriøst. 
Og hvis det er noe jeg lurer på får jeg svar med en eneste 
gang. Ære være gode oppdrettere, skryter Siv. 

Opptatt av dyrevelferd
Karma har vi knapt sett noe til siden hun la seg ned under 
bordet. Det er varmt for en liten tass med mye pels når gra-
destokken viser nærmere 30 grader. Undertegnede bøyer 

seg ned og og konstaterer at den lille pelsballen ikke har leet 
på seg siden hun la seg ned. Karma er trygg på å kunne gi 
beskjed om de ulike behovene hun har, noe Siv alltid lytter til. 

Som politiker var Siv alltid opptatt av enkeltindividets frihet. Men 
hva tenker hun om dagens hundelov? Ivaretar den hundens 
interesser og frihet? - Jeg mener at dyr skal ha rettigheter, og 
noe av det jeg er mest stolt av å ha utrettet gjennom min tid 
i regjering, er at vi fikk på plass et dyrepoliti med dedikerte 
politienheter for å etterforske og avdekke overgrep mot dyr. 
Nå har vi fått vedtak om enheter i alle landets regioner, 
noe som også gagner mennesker, forklarer hun. Forskning 
har nemlig vist at mennesker som begår overgrep mot dyr, 
ofte også begår kriminalitet mot mennesker. - Jeg tror vi kan 
forhindre mye lidelse hos dyr, og potensielt hindre overgrep 
mot mennesker gjennom et aktivt dyrepoliti, mener hun. 

Har hunder nok rettigheter i Norge? Dette synes Siv det er 
vanskelig å svare på. - Jeg mener vi bør ha en lovgivning 
i Norge som gir dyrene våre rettigheter. Jeg er veldig glad 
i steder som FOD-gården (Foreningen for Omplassering 
av Dyr, red.anm.), der hunden kan få en ny sjanse. Ofte er 
det jo ikke hunden, men eieren som har gjort noen dårlige 

Finsk lapphund viste seg å være den perfekte rasen for Siv. - Jeg har omtrent bare fått positive overraskelser etter at Karma kom i hus, 
sier Siv Jensen.
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valg, sier Siv. Hun legger til at det absolutt er rom for for-
bedringer hva gjelder hvordan samfunnet er tilrettelagt for 
hundehold. - Noen steder er godt tilrettelagt, for eksempel 
for båndtvangsperioden, med store inngjerdete friområder 
for hund, mens andre steder er det absolutt ikke det og det 
har Frp tatt til orde for. Men hunder trenger å få lov å løpe, 
hele året, konkluderer hun med.

Trygg eier, trygg hund
Som ganske fersk hundemamma/eier kunne det nok ha 
åpnet seg et helt univers av spørsmål. Men noe Siv er ganske 
sikker på, er at hun kan bruke sin erfaring som leder i sin 
oppdragelse av Karma. - En leder skal være tydelig, fast og 
bestemt. Å ha fjorten forskjellige kommandoer på samme 
øvelse vil bare skape forvirring. Enten sier du dekk eller så 
sier du ligg, ikke begge deler. Man må være konsekvent når 
man skal lære hunden noe, forklarer hun. Og selv om hun 
innrømmer at også Karma kan ha selektiv hørsel innimel-
lom, beskriver Siv en frøken som stort sett er glad, fornøyd 
og lærevillig. Og veldig, veldig kosete. - Hun er glad når 
vi skal gå tur, når vi skal trene, når hun skal spise. Jeg kan 
ha henne med meg overalt, hun er trygg hos veterinæren 
og trygg i bilen. 

Siv vet godt hva som er viktigst for henne å lære Karma; 
grunnleggende lydighetsøvelser. - At hun hører på meg 
og kommer på innkalling slik at jeg kan slippe henne. At 
hun kan gå og legge seg og slappe av. Sitte og gå pent 
i bånd, noe vi trener mye på nå for tiden. Rett og slett at 
hun fungerer i min hverdag, og at hun har det godt, og 
da må hun forstå hva jeg sier til henne. Hun kan jo tross 
alt ikke norsk, humrer hun, og fortsetter. - Kommandoer 
må være gjenkjennelige og min atferd forutsigbar. Jeg 
ønsker bare å gi henne et trygt og stabilt liv.

Siv har ingen umiddelbare planer om å begynne med 
noen spesifikke aktiviteter med Karma, men understreker 
at det er viktig at hun får brukt seg ordentlig. - Jeg synes 
agility virker morsomt, og det vet jeg at Karma synes 
også, så det kan det nok hende vi snuser litt mer på etter 
hvert. Kanskje jeg kjøper en tunnel vi kan trene litt med, 
for eksempel. Også er det jo gøy å lære litt unyttige triks 
også, ler hun. For tross alt vil Siv at Karma skal synes 
det er gøy å lære seg ting, og at de to kan bygge et 
sterkt bånd til hverandre. Men akkurat nå skal Karma få  
hvile seg i skyggen så mye hun trenger. For Siv er nemlig 
heller ikke en bitch.
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 Håpet er at vi etterhvert offisielt skal kunne bruke hundens 
unike nese som et supplement til den offentlig god-
kjente Covid-19-testen. Dette forteller Soile Turunen, 

prosjektleder i Nose Academy i Finland. Det siste året har 
nemlig forskere og hundetrenere over hele verden jobbet 
sammen for å finne enda et virkemiddel i bekjempelsen av 
koronapandemien, nærmere bestemt hundens nese. Og 
Finland, parallelt med Australia, Storbritannia, Tyskland, 
Frankrike, Libanon og de forente arabiske Emirater, har alle 
trent opp hunder i den hensikt å teste ut hundens evne til å 
finne koronasmitte, blant annet på innkommende passasjerer 
på landets hovedflyplasser. - I Finland ble dette et pilotprosjekt 
i samarbeid med hundetrenerskolen Wise Nose Society og 
universitetet i Helsinki, sier Turunen. Turunen som selv ledet 
det strategiske arbeidet med koronahundene på Helsinkis 
hovedflyplass Helsinki-Vantaa.

Mye oppmerksomhet og utfordringer
Hundene fikk raskt mye oppmerksomhet både av passasje-
rer, forskere og internasjonale medier, i tillegg til støtte fra 
borgermesteren i Vantaa og økonomisk bidrag fra den finske 
kennelklubben. I løpet av de syv månedene pilotprosjektet 
varte, fikk hundene teste seg på mer enn 9500 passasjerer. 
Det vil si, ikke sniffe direkte på passasjerene, men derimot 
på en hudprøve avlagt av den som skulle teste seg. Hele 
prosessen, fra prøvetaking til svar, tar opptil tre minutter og 
er fullstendig smertefri. 

Men flyplassprosjektet skulle vise seg å by på noen  utfordringer. 
- Arbeidet med selve hundene har vært ganske enkelt. Det 
mest utfordrende har vært å få inn nok bevis på at det funker, 
opplyser Turunen. For at pilotprosjektet skulle kunne gi noen or-
dentlige resultater var det nemlig avgjørende at de som lot seg 

Hva sies om en hårete covid-19-tester? 
Nå trenes nemlig hunder over hele 
verden til å avsløre koronasmitte.
Tekst: Ida Lindvall• Foto: Privat

Koronatest 
på fire bein

Koronahundprosjektet på 
flyplassen i Helsinki

KLAR FOR OPPDRAG: En av de trente koronahundene, en hvit schæfer 
ved navn ET, står parat for å sniffe ut koronaviruset.
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teste av hundene, også skrev seg inn i selve prosjektet, svarte 
på en spørreundersøkelse hjemme og meldte inn resultatet 
av den offisielle PCR-testen til sammenligning. - Av de 9500 
testene hundene luktet på, indikerte de koronasmitte på 45 
personer. Per i dag vet vi ikke om alle disse personene faktisk 
hadde viruset siden de ikke meldte seg inn i selve prosjektet, 
forklarer Turunen. I tillegg satte de strenge reglene vedrørende 
hvor hundene skulle jobbe noen kjepper i hjulene. - Det var 
et stort ønske om å kunne la hundene jobbe i tollområdet 
slik narkotikahunder gjør, men finsk lov har ikke åpnet for 
det per dags dato. Covid-19-hunder er ikke anerkjent som 
offisielle tjenestehunder, legger Turunen til. 

Enklere ble det ikke da de internasjonale reglene for reising 
og coronatesting ble mye strengere i begynnelsen av 2021. 
- Kravet om en negativ koronatest i forkant av reisen, samt 
obligatorisk vaksinepass, gjorde at en ekstra test ved ankomst 
føltes unødvendig og tidkrevende for trøtte og reiseleie 
passasjerer. Derfor ble det tilslutt utfordrende å få inn nok 
prøver til analyse, sier Turunen. Behovet for hundene var ikke 
lenger like stort som i begynnelsen. - De som reiser er friske 
og det er rett og slett mangel på positive tester. Turunen og 
de andre involverte i flyplassprosjektet forsto etterhvert at 
flyplasser, med det strenge regelverket de må forholde seg 
til, ikke fungerer helt optimalt som arbeidsplass for hundene.

Gode framtidsutsikter
Men dette har ikke vært noe nederlag, ifølge Turunen. For selv 
om det fortsatt kreves ytterligere bekreftende forskningsdata 

for å kunne sette disse hundene i offentlig tjeneste, har allerede 
firmaer i privat sektor tatt i bruk de finske koronahundene. - To 
uavhengige selskaper har ansatt covid-19-hunder, trent hos 
Wise Nose Society, til å sniffe ut koronasmitte på byggeplas-
ser. Det fungerer slik at arbeidernes masker blir samlet inn 
og transportert til testsenteret hos Wise Nose. Hundene vil 
her lukte ut smitte, dersom det er noe, og resultatet foreligger 
i løpet av kort tid. Like effektivt som hudprøve og helt trygt. 

På lang sikt er tanken at hundene skal kunne brukes i sammen-
henger der det samles mye folk, køer inn til konsertarenaer og 
fotballstadioner er to eksempler. - Hundene kan lukte på flere 
hundre mennesker i minuttet, og kan dermed skille ut dem som 
trenger ytterligere testing raskt. Etter hvert vil det forhåpentligvis 
ikke bli nødvendig at alle mennesker testes, men kun dem som 
har fått en indikasjon fra hundene, forklarer Turunen. Hun legger 
til at mange land er godt i gang med å trene opp hunder til 
dette formålet. - Hundene er uansett tenkt som et supplement 
til den offentlig godkjente testen, ikke som en erstatter. Jeg 
stoler på hundens nese også uten selve testen, men dersom 
både hunden og testen kan vise samme resultat kan man være 
veldig sikkert på at det stemmer, sier hun.

Spennende forskning
Ifølge nettmagasinet Nature.com, har hundene både i  Finland 
og Libanon beviselig klart å finne koronaviruset hos personer 
flere dager før den konvensjonelle testen har gjort det, noe som 
antyder at hundene kan finne viruset før noen symptomer har 
dukket opp hos den smittede. Nettstedet LiveScience.com 

EGEN KORONASTAND: I ankomsthallen på Finlands hovedflyplass var det satt av plass 
til koronatesting i egne båser.

GODT IGANG: ET jobber for å finne ut om det er smitte 
i noen av beholderne.
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skriver at forskning gjennomført ved universitetet i Pennsylvania 
har vist at hundene kan finne viruset med en nøyaktighet på 
96%, men med litt ulikt resultat på henholdsvis svette, spytt 
og urin. I skrivende stund pågår «the t-shirt study», en studie 
som skal fortelle om hunder kan finne viruset på t-skjorter 
som har blitt brukt over en natt. 

I Finland gjennomførte hundene blindtester, der verken hund eller 
fører på forhånd visste om prøvene var positive eller negative. - De 
prøvene hundene markerte på som positive ble så sammenlignet 
med PCR-testene Det viste seg at hundene hadde markert med 
en nøyaktighet på omtrent 90%, men de endelige resultatene av 
studien vil først publiseres senere dette året, understreker Turunen. 
Hun forklarer at det er feilmarginer både ved PCR-testen og 
resultatene hundene gir. - Begge måtene å teste på kan avgi et 
falsk negativt eller falskt positivt svar, men i det store og hele har 
hundens nese vist seg å ha en svært høy nøyaktighet, sier hun. Og 
selv om prosjektet på flyplassen ikke var mulig å opprettholde, 
er hun fornøyd med de positive ringvirkningene dette har hatt. - 
Dersom man ønsker å trene opp hunder til dette formålet er det i 
dag lettere å få innvilget penger til det. Vi har vært i kontakt med 
flere som ønsker å gjennomføre dette i sine land, og det kommer 
mer og mer forskning som styrker det vi allerede vet - at hundens 
nese er fantastisk, avslutter Soile Turunen.

Visste du at:

• Hundens nese inneholder 70-220 millioner 

luktceller, avhengig av rase. Lukteorganet utgjør i 

gjennomsnitt en flate på 150 kvadratcentimeter. Til 

sammenligning har menneskenesen 5-20 millioner 

luktceller, og kun 2-3 kvadratcentimeter luktflate 

og rutte med. Dette betyr at hunden har omtrent 

en million ganger bedre luktesans enn mennesket . 

I tillegg har hunden omtrent 40 ganger så mange 

flere hjerneceller involvert ved utskilling av dufstof-

fer, enn mennesket (Wikipedia.com).

• Hunden kan også diskriminere dufter. Det betyr 

at der vi lukter for eksempel en kjøttbolle, kan 

hunden lukte alle ingrediensene i kjøttbollen, selv 

om de er blandet sammen eller kokt.

• Hunder kan trenes opp til å oppdage nesten hva 

som helst og i dag kjenner vi til hunder som lukter 

blant annet malaria, kreft og påbegynnende epi-

leptiske anfall. Forskere vet ikke helt hva hundene 

lukter, men mange mistenker at disse sykdommene 

får menneskekroppen til å slippe ut et mønster 

av flyktige organiske forbindelser (volatile orga-

nic compounds, eller VOC). Disse molekylene 

fordamper lett for å skape duft som hunder kan 

hente inn. Tidligere arbeid med ikke-COVID-virus 

har antydet at virusinfeksjoner også kan føre til at 

kroppen gjør dette.

PRØVER AV HUD: Personen som testes skal selv gni seg på huden med en 
bomullsdott som så leveres i en beholder og gjennom en luke i tekstboksen.

UTFYLLING AV SKJEMA: Dersom personen som tester seg ønsker å være 
med i forskningsprosjektet skal han/hun fylle ut et skjema og være tilgjen-
gelig for oppfølging senere.

Hundens nese inneholder
70-220 millioner luktceller"
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 Den genetiske variasjonen i rasen er svært lav, kun 
4-12%. Dette medfører at vi ikke kan avle oss bort 
fra disse utfordringene innenfor rasen.

Krysningsprosjektet utføres av NLK i samarbeid med 
NKK, NMBU, NordGen og Norsk Genressurssenter. Ut 
ifra en vurdering av blant annet geografisk opprinnelse, 
eksteriør og mentalitet, samt genetiske studier, ble norsk 
buhund, islandsk fårehund og norrbottenspets valgt ut 
for krysning med lundehund. Alle hunder og kombina-
sjoner som ønskes benyttet i prosjektet må godkjennes 

av NKK. Videre X-registreres alle prosjektvalpene hos 
NKK utenfor rasens stambok. Slik kan vi følge utvik-
lingen av etterkommerne fra selve utkrysningen i flere 
generasjoner, før det tas stilling til om utvalgte hunder 
kan innlemmes i rasen.

Hvor langt har vi kommet?
Vi har nå 64 prosjekthunder fordelt på tre generasjoner 
som vist i tabellen under. Av ulike årsaker har vi kommet 
lengst med buhund. Totalt sett begynner vi allikevel å få 
en del erfaringer å bygge på.

I 2014 startet Norsk Lundehund Klubb (NLK) et krysningsprosjekt for å øke den 
genetiske variasjonen i rasen og redusere forekomsten av mage-/tarmlidelsen 

intestinal lymphangiektasi (IL), samt bedre fertiliteten. 

Tekst: Ingvild Espelien, Hanna Gautun og Lille Wagtskjold

Erfaringer og veien videre

Norsk Lundehund Klubbs 
krysningsprosjekt

Foto: A
rild Espelien
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Ved oppstarten av prosjektet var vi litt usikre på hvor lett det 
ville bli å finne eiere til prosjektvalpene. Kjøperne må inngå en 
egen avtale med klubben angående helseundersøkelser og 
mønstring av hundene. Dersom de finnes egnet for avl innen 
prosjektet, er eier forpliktet til å følge NLK/NKKs ønsker. For 
alle andre formål er hundene ilagt avlsforbud. Interessen for 
prosjekthunder er imidlertid meget god! 

Norsk lundehund er en særegen rase med tanke på eksteriør, 
mentalitet og dens spesielle historie. Fra prosjektets oppstart 
har det derfor vært særlig fokus på å bevare rasens spesielle 
trekk og at det ikke blir importert nye lidelser.

Hvordan ivaretas rasens særegne anatomi og eksteriør?
Førstegenerasjonsvalpene (F1) har alle tydelige trekk fra 
både krysningsrasen og lundehund, og de er generelt større 
enn lundehunder. I andre generasjon (F2) ser vi langt mer 
variasjon blant hundene, både i størrelse og utseende. 
Allerede her forekommer det en og annen hund som er 
svært lik en lundehund av utseende og adferd. I tredje 
generasjon (F3) øker likheten til renrasete lundehunder 
enda mer, og flere hunder ville gjort det helt greit på en 
eksteriørutstilling. Det anatomiske trekket som synes å ta 
lengst tid å feste er det karakteristiske bevegelsesmønsteret 
til lundehunden. Ved videre tilbakekrysning med lundehund 
later det imidlertid ikke til å være stor fare for at rasens 
særegne eksteriør og anatomi vil tapes, selv om noe mer 
variasjon er forventet. 

Vil rasens mentalitet endres?
For å kunne vurdere prosjekthundenes mentalitet i forhold 
til lundehunder er klubben i ferd med å utvikle en egen 
mentalitetstest. Denne er nå under utprøving på lundehund 
og vil bli benyttet på prosjekthundene etter hvert. Generelt 
sett, kan man si at F1-hundene gjerne har «større motor» 
enn lundehundene. Her også ser vi at ulikhetene i forhold 
til lundehund blir mindre etter flere generasjoners tilbake-

krysning. Noe uventet viser fire F2-hunder fordelt på to kull 
tydelig reservasjon/engstelse for fremmede mennesker. 
Disse er ikke prioritert for videre avl. 

Er det stor fare for import av nye lidelser til rasen?
Et svært viktig fokus i krysningsprosjektet er at det ikke impor-
teres nye, alvorlige lidelser i rasen. Ved prosjektets oppstart 
ble det derfor nedsatt en del helsekrav for de hundene som 
skal kunne benyttes i avl innenfor prosjektet. Etter hvert som 
vi har fått en del erfaring har enkelte av kravene blitt justert 
noe uten at målsetningen om IKKE å importere nye lidelser 
i rasen har blitt påvirket.

Hundene av de rasene vi krysser med må ha HD A eller B, 
patellaluksasjon grad 0 og øyne u.a. I tillegg må de ha godt 
gemytt og være klinisk friske. For prosjektvalpene er helsekravene 
de samme, med noen få justeringer som angitt nedenfor. Ingen 
av hundene som benyttes kan ha hatt IL eller noe som ligner.

Alle prosjekthundene helse-sjekkes ved ca. 1,5 - 2 års alder. 
Ingen av prosjekthundene har så langt fått noen kliniske 
plager med hofter, knær eller øyne. I alt 26 prosjekthunder 
er for unge til at de har blitt fullstendig helse-sjekket ennå.

Etter krysning med 
buhund

Etter krysning med 
islandsk fårehund

Etter krysning med 
norrbottenspets

Generasjon Antall kull Antall Valper Ant kull Ant valper Ant kull Ant valper

F1 2 8 2 4 (1)*

F2 9 38 1 4

F3 2 7 1 3

*Ikke født i skrivende stund.

Ringo B2. Foto: Synnøve Natten
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Patellaluksasjon
Både prosjekthunder og lundehunder som skal benyttes i 
prosjektet skal ha patellagrad 0 eller 1. En hund med grad 
1 kan pares med en hund med grad 0. Lundehunder har 
generelt ikke noen plager med knærne. Det er derfor ikke 
ønskelig praksis å sjekke knærne deres med tanke på ren-
raset avl, da dette vil bidra til å innføre et nytt unødvendig 
seleksjonskrav i rasen. Tabellen nedenfor viser resultatene for 
de hundene vi har sjekket til nå. Tallene viser at forekomsten 
av patellastatus grad 1 hos prosjekthundene ikke er høyere 
enn i rasen generelt.

Øyelidelser
Alle prosjekthundene øyelyses minst en gang, og maks 12 
mnd før eventuell paring. Hunder med påvist katarakt er ikke 
prioriterte for avl i prosjektet. Resultatene for de prosjekthun-
dene vi har øyelyst er vist under, sammen med resultat for 
lundehunder.

Lundehunder har generelt få kliniske plager med øynene 
ut over alderdomskatarakt. De øyelyses derfor normalt 
kun av to årsaker i Norge. En grunn er at hunden vurderes 
paret med en tispe bosatt i et annet land som krever øye-
lysning. Disse hundene har i utgangspunktet ingen kliniske 
symptomer. Den andre mest vanlige grunnen til øyelysning, 
er at det foreligger et synlig, klinisk symptom som ønskes 
utredet. Dette skjer sjelden, men vil med stor sannsynlig-
het gi ett eller flere funn. Disse hundene var ikke tilfeldig 
utvalgt og vi har derfor ikke beregnet noen prosentandel 
for kategorien «annet».

Ingen av prosjekthundene har så langt noen kliniske plager 
med øynene. To F1-hunder fra samme kull har fått påvist 
kortikal katarakt og en F2-hund har fremre Y-sømskatarakt. 
Begge deler forekommer hos norsk lundehund. Selv om det 
statistiske materialet er relativt lite, viser tallene at forekom-
sten av øyediagnoser hos prosjekthundene er lav i forhold 
til rasen generelt.

HD
Ingen av prosjekthundene har noen kliniske problemer med 
hoftene. Til nå er 40 prosjekthunder HD-røntget som vist i 
tabellen under.

Siden lundehunder ikke har problemer med hoftene, HD-
røntges de ikke. For å få vite om HD-grad C forekommer i 
rasen ble 12 lundehunder sjekket. To av disse fikk diagnosen 
C. Tallmaterialet er alt for lite til å gi noen HD-statistikk, men 
bekrefter at C-hofter også forekommer hos lundehunder med 
dagens regime for HD-avlesning.

Pga en tjuvparing fikk en prosjekthund (Hekla B1) med B,C 
-hofter et kull på fem valper i 2017. Av disse valpene har tre 
fått påvist B-hofter og to B,C-hofter. Det dukket altså ikke opp 
D-hofter etter Hekla, og kullet fikk ikke påfallende stor forekomst 
av C-hofter sammenlignet med de øvrige krysningskullene. 

Patellastatus Prosjekthunder Lundehunder

Antall grad 0 31  84 % 39 80 % 

Antall grad 1 6 16 % 9 18 %

Antall grad 2 0  0 % 1 2 %

Totalt antall 
hunder sjekket 37 49

Øyelysninger Prosjekthunder Lundehunder*

Uten 
anmerkninger

29 91 % 12  

Katarakt 3 9 % 8 30 %

Annet 0 0 % 7

Totalt antall 
hunder sjekket 32 27

Prosjekthunder Lundehunder

Øyelysninger Antall Prosent Antall Prosent
A-hofter 11 28 % 3 25 %

B-hofter 17 43 % 7 58 %

C-hofter 10 28 % 2 17 %
D-hofter 1 2 % 0 0 %
Totalt HD 
røntget 40 12

*Se tekst nedenfor.

Kunna B1 med diende valper. Foto: Arild Espelien

18

HUNDESPORT • Nr. 2 2021
Innhold



Hvordan skal vi forholde oss til prosjekthunder med 
C-hofter? 
De fleste hunder med svak grad av HD (dvs grad C) 
viser aldri symptomer på smerter fra hoftene. Videre er 
små hunder mindre plaget av svak HD enn store hunder. 
Ingen hund er perfekt. Det vil alltid være detaljer ved 
hver hund som må vurderes. Arvegang og betydningen 
av miljøfaktorer på utvikling av HD er ikke godt nok 
kjent. Vi risikerer derfor å utelukke hunder fra avl som 
ville nedarvet bedre hofter enn hunder som er røntget fri. 

Vi kan ikke med sikkerhet vite at prosjekthunder med HD 
kun har arvet dette fra den siden i stamtavlen som ikke 
er lundehund. Om vi likevel antar det, er det jo slik at vi 
ikke vil doble på denne delen av stamtavlen på mange 
generasjoner. Vi må derfor anta at risikoen for at HD skal 
bli et problem i rasen er liten, selv om vi bruker noen få 
hunder med C-hofter i prosjektet.  

Ikke minst mener vi det veier svært tungt å bevare så mye 
som mulig av den genetiske variasjonen fra utkrysningene.  
NKK har derfor gitt tilslutning på prinsipielt grunnlag for 
å benytte et lite antall, spesielt utvalgte prosjekthunder 
med C-hofter i kombinasjon med lundehunder med A- 
eller B-hofter. Dette er også i tråd anbefalinger med fra 
genetikere som gir faglige råd til NLK. Det åpnes IKKE 
for en generell bruk av hunder med C-hofter.

Vi ser for oss å bruke litt eldre prosjekthunder for å se at de 
ikke har utviklet plager. Disse hundene skal HD-røntges 2 
ganger for å sikre diagnosen bedre. Eventuelle avkom vil så 
bli fulgt ekstra nøye med tanke på videre avl.

Hvordan ivareta økt genetisk variasjon fra innkrysningene?

Antall kull med hunder av annen rase
Ved begynnelsen av prosjektet fikk vi gode råd av professor 
Peer Berg ved NordGen/NMBU. Han anbefalte at vi benyt-
tet minimum tre hunder fra tre innkrysningsraser. I prosjektets 
første fase har vi hatt som innledende mål å benytte to hunder 
fra hver innkrysningsrase. Det var en god og realistisk målset-
ting i starten. Tre av innkrysningskullene har imidlertid vært 
på kun to valper. Dette gir lite å ta med seg i videre avl med 
tanke på å utvide den genetiske variasjonen. Vår målsetting 
nå er derfor å finne en hund til av hver rase. 

De tre hundene av hver rase – blir ni nye «foundere» genetisk 
sett, og vil bidra til en økning i den genetiske variasjonen 
for norsk lundehund. Peer Berg foretok en EVA analyse (en 
populasjonsgenetisk statistisk analyse, basert på NLKs data-
base) i begynnelsen av arbeidet med krysningsprosjektet, og 
konkluderte med at rasen hadde svært få «foundere» – det 
vil si at opprinnelsen til dagens lundehund er kun få individ, 
muligens bare to. Ved å krysse inn andre raser, får vi nye 
individ inn som bidrar til den genetiske variasjonen.

Stella Polaris I2. Foto: Cathrine BrekkeGodhunden Fina Flickra B3. 
Foto: Cecilia Obitz
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Antall kull pr F1-hund, vurdering av buhunden Tyris kull 
Genetikere som arbeider med krysningsprosjekter anbefaler å 
bruke første generasjons krysninger i flere kombinasjoner. Vi har 
vært litt forsiktige og gått langsomt fram. Vi har ønsket å se resultater 
for helse og gemytt på avkommene før vi tar neste steg. Samtidig 
har det vært veldig viktig i krysningsprosjektet at hundene vi velger 
ut videre vil passe inn i forhold til lundehundens særtrekk, særlig 
med tanke på gemytt og fysisk funksjon/helse. Vi ønsker også å 
følge ekstra godt med på mage/tarm problem og har til nå ikke 
sett problemer som ligner IL hos noen av krysningene.

Prosjektets første mål var å ha ett kull på flest mulig av F1-
hundene, forutsatt at de fylte helsekravene. For kullet til 
buhunden Tyri, er dette nå gjennomført, og vi har evaluert 
helseresultatene for alle F1 og F2-valpene etter henne. Helse 
og mentalitet på valpene varierer som forventet ganske mye. 

Etter en samlet vurdering, har vi foretatt en ny kombinasjon 
på to av Tyris valper, Kunna B1 og Ruska B1. Begge to er 
trygge og svært tilgjengelige for fremmede. De har hatt god 
helse med robust fordøyelse hele livet.  Valpene etter disse to 
tispene har også godt temperament, noe vi mener er svært 
viktig å ta hensyn til ved valg av hunder for videre avl. 

Hvor mange generasjoner bør vi vente før prosjekthunder 
vurderes for innlemmelse i rasen? 

En utfordring med å krysse prosjekthundene tilbake med lun-
dehund i flere generasjoner utenfor rasen, er at den genetiske 
variasjonen reduseres for hver generasjon. 

Prosjekthundene blir derfor testet blant annet med tanke på 
genetisk variasjon. Det er dessuten identifisert et gen som er knyt-
tet til utvikling av IL.3 Hvilken rolle dette genet har er imidlertid 
ukjent, men det må være flere gener som er knyttet til utviklingen 
av sykdommen. Hvor stor vekt vi skal legge på dette genet er 
derfor usikkert, men vi følger forekomsten blant prosjekthundene.

Det er imidlertid klart at vi etter hvert går inn i en fase av 
prosjektet der vi må avveie hvor lenge vi skal vente før in-
kludering av prosjekthunder i rasen vurderes.

Referanser:
1. RAS for norsk lundehund 
2. Melis, C., Borg, Å.A., Espelien, I.S. et al. (2012) Low neutral genetic varia-
bility in a specialist puffin hunter: the Norwegian Lundehund. Animal Genetics
3. Metzger, J., Pfahler, S, og Distl, O.  BMC Genomics (2016) 17:535 

hundesport - norges største hundemagasin - 
skal få nytt navn! I den anledning inviterer vi 
våre medlemmer til å sende inn forslag på navn 
som kan passe vårt flotte medlemsblad!

Send inn forslaget ditt til
hundesport@nkk.no

vinneren får et gavekort i nkk-butikken
til en verdi av kr. 1000,-

Ditt forslag her
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Agria Vet Guide, få hjelp der du er!
Nå lanserer vi appen Agria Vet Guide hvor du som dyreeier kan få 
gode råd av våre veterinærer gjennom en video- eller telefonsamtale. 
Tjenesten holder åpent kl. 7-24 hver dag, også helligdager. Er du kunde 
hos oss er veterinærkonsultasjonen kostnadsfri uten begrensninger på 
antall samtaler relatert til skade eller sykdom.

Veterinæren et 
snutetrykk unna

Last ned 
appen i dag!

https://www.agria.no/agria-vet-guide/


I vår sendte oppdretter Åge Gjetnes sin høyt premierte puddeltispe «Tuppen» 
til England for parring. Hunden ble sendt med et profesjonelt dyretransport-
firma, men ved retur til Norge fikk ikke hunden slippe inn i landet. I stedet ble 

den sendt i karantene, og dermed begynte marerittet for Åge Gjetnes.
Tekst: Anne L. Buvik• Foto: Privat

Kamp mot byråkratiet 
for å redde «Tuppen»

«Tuppen» er trygt hjemme i sofaen i Norge. 
Det var faktisk en reell mulighet for at hun 
ville blitt avlivet etter returen fra England. 
Heldigvis løste deg seg etter en drøy uke.
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 Gjetnes har mye erfaring med å reise med hunder, 
og er godt kjent med alle påbud, regler og hel-
sekrav. «Tuppen» hadde alle papirer i orden og 

oppfylte alle helsemessige krav. Men det var ikke nok. 
For når eieren ikke selv reiser med hunden, omfattes den 
av et annet regelverk, nemlig det som gjelder kommersiell 
import av dyr.

Regelverket har eksistert i noen år, men har vært lite kjent i 
Norge, da de fleste reiser med hunder skjer med eier eller 
eiers bekjente, i forbindelse med feriereiser, utstillinger og 
andre konkurranser og paring.

- Selv trodde jeg at jeg hadde gjort alt riktig, i og med at 
transporten var overlatt til et profesjonelt firma, og hunden 
fylte alle helsekrav. I stedet havnet vi en alvorlig og skrem-
mende situasjon, forteller Åge Gjetnes.

Må importere egen hund
Han fikk beskjed om at hunden, han selv har oppdretter 
og står som registrert eier av, ikke kunne komme inn fordi 
han ikke var registrert som komersielle importør.

- Jeg fikk beskjed om at hvis jeg selv hadde reist fra England 
innen fem dager før eller etter at «Tuppen» reiste, hadde det 
vært OK, da kunne hun komme inn. Når jeg ikke hadde reist, 
var det en annen sak. 

I tillegg til «Tuppen» ble to katter fra samme transport også 
beslaglagt. 

- Her satt eier i korona-karantene etter utenlandsbesøk, så 
da gikk det ikke, ifølge femdagersfristen. Men denne saken 
løste seg etter hvert, forteller Gjetnes.

Selv havnet han i et fryktelig dilemma. 

- «Tuppen» havnet i karantene, mens jeg fikk beskjed om 
at hun enten måtte returneres til England, eller avlives. 
Jeg ba dyretransportfirmaet vente, men fikk beskjed om 
at hun ikke kunne transporteres med bil – det måtte skje 
med fly. Og mulighetene for transport av hund med fly i 
øyeblikket er høyst begrenset, så det var egentlig ikke en 
mulighet. Så avliving, så brutalt og helt unødvendig det 
høres ut, var plutselig en reell mulighet. Jeg trodde nesten 
ikke det kunne være sant, forteller Gjetnes, som ble meget 
frustrert over byråkratiet og problemene han hadde med 
å trenge igjennom.

Kamp mot vindmøller
- Det var nesten det verste, ved siden av frykten for å miste «Tup-
pen». Det var ingen som kunne gi meg noen hjelp eller forslag til 
løsning, det var som å slåss mot en massiv vegg uten åpninger. 
Imens satt «Tuppen» i karantene, noe som langt fra er en ideell 
situasjon for en tispe i første trimester av drektigheten. Heldigvis 
er hun verdens kuleste, hun har et bunnsolid gemytt og er rei-
sevant. Likevel var jeg syk av engstelse, forteller Åge Gjetnes.

Til slutt søkte han juridisk hjelp, og engasjerte en advokat. Sam-
tidig ble det satt i gang en internasjonal underskriftskampanje 
på nettet, med tusenvis av underskrifter innsamlet på flere dager. 

Og etter en drøy uke fikk Åge Gjetnes beskjed om at han kunne 
hente «Tuppen» på karantenesituasjonen og ta henne med hjem.

- Det var en utrolig lettelse. Men jeg har ennå ikke fått den 
formelle begrunnelsen for at jeg likevel fikk hunden min tilbake, 
jeg fikk bare beskjed om at det var greit å hente henne ut. Det 
skal bli interessant å få tilbakemeldingen fra Mattilsynet, sier 
Gjetnes, som ikke ville hatt noen problemer med å forstå at 
hunden ble beslaglagt om den ikke fylte helsemessige krav 
for å krysse grensen.

Overraskende krav
- Det er noe helt annet. Men hunden hadde alt det helsemes-
sige i orden. At jeg skulle vært registrert som kommersiell 
importør for å få min egen hund hjem fra en reise, kom helt 
overraskende, sier han. 

«Tuppen» er heller ikke hvem som helst, noe som også forklarer 
det store internasjonale engasjementet. Hun er en berømt 
utstillingshund, og i 2015 vant hun gruppen på Crufts Dog 
Show i England, som andre norske hund i historien. Hun 
har også tidligere hatt valper. En av dem er i Åges eie, men 
oppholder seg for tiden i USA.

- Og der skal hun være inntil videre. Jeg tar absolutt ikke sjansen 
på å sende henne internasjonalt i disse tider, og definitivt ikke uten 
at jeg er med selv. Jeg er overrasket over at dette reglementet er 
så dårlig forklart og så lite kjent. Det er på høy tid at det kommer 
ut mer og grundigere informasjon, jeg er nok ikke den eneste som 
har fått meg en overraskelse på grensen. Dette har vært en kostbar 
og traumatisk opplevelse som jeg ikke unner noen. Ikke minst var 
det vanskelig å ta inn over seg at man virkelig var klar til å avlive 
en frisk, drektig hund med alle helsemessige papirer i orden, og 
uten å skissere noen fornuftig og gjennomførbar løsning. Det var 
et sjokkartet møte med byråkratiet, avslutter Åge Gjetnes.
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Hva regnes som «kommersiell import»? 
Kort fortalt er det en kommersiell import dersom hunden 
reiser uten eieren sin. Innenfor EØS-området kan privat-
personer reise til et annet land i EØS-området, inklusiv 
Norge, med eget kjæledyr. Kjæledyret reiser da under 
det ikke-kommersielle regelverket (Kjæledyrforskriften). 
Dersom eier ikke utfører samme reise som hunden regnes 
det som en kommersiell import, og det er det kommersielle 
regelverket for import som gjelder (Forskrift om handel med 
dyr). Intensjonen med det ikke-kommersielle regelverket 
for reise med kjæledyr er nettopp at eiere kan reise med 
egne kjæledyr. 

Reglene for kommersiell import er mer omfattende fordi det 
er en større dyrehelsemessig risiko. Reglene for innførsel og 
utførsel av kjæledyr er et EU-regelverk, og Norge er forpliktet 
til å følge disse reglene gjennom EØS-avtalen. Norge har 
svært god dyrehelse, blant den beste i verden. I forhold til de 
fleste andre EØS-land og såkalte «tredjeland» (land utenfor 

EØS-området), har norske kjæledyr en unik helsestatus. 
Handel med og forflytning av dyr er den viktigste årsaken til 
spredning av smittsomme sykdommer, noe koronasituasjonen 
er en god parallell til.  

Betyr det at det ikke lenger er mulig for privatpersoner å 
sende/motta hunder fra utlandet uten at de selv reiser?
Det er, og har lenge vært, mulig for privatpersoner å 
sende/motta hunder fra utlandet uten at de selv reiser, 
men reisen regnes da som kommersiell og reglene for 
kommersiell import/eksport må følges.  Vi jobber for 
tiden med å lage en egen nettside med informasjon 
om kommersiell eksport av kjæledyr. Denne blir mest 
sannsynlig publisert i løpet av kort tid. Dersom eier ikke 
selv foretar samme reise som hunden, regnes det som 
en kommersiell import/eksport, og slik har det vært i 
mange år. Dersom eier foretar samme reise som hunden, 
regnes reisen som ikke-kommersiell og reglene for ikke-
kommersiell innførsel gjelder. 

«Hundesport» har stilt Mattilsynet noen spørsmål i forbindelse med kommersiell 
og privat import av hunder, kontra når man selv reiser med kjæledyret sitt.  
De ønsker ikke å kommentere konkrete saker, heller ikke saken med Åge Gjetnes 
og «Tuppen», men de er oppmerksomme på at informasjonen omkring regel-
verket for «kommersiell innførsel» har vært for lite kjent og for vanskelig tilgjengelig. 
Dette vil de nå forbedre.
Tekst: Anne Buvik

Her er våre spørsmål og Mattilsynets svar:

Mattilsynet vil 
informere bedre
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Finnes det ikke punkter i regelverket som dekker stadiet 
mellom kommersiell aktør og privatperson som behøver å 
få sendt/mottatt en hund? 
Jo, dette er tydelig definert i kjæledyrforskriften (§ 2): «En 
forflytning av kjæledyr regnes som ikke-kommersiell der 
forflytningen er utløst av eierens behov for å forflytte seg og 
skjer innenfor tidsrommet fem dager før til fem dager etter 
eierens forflytning.» 

Hvor kan hundeeiere finne informasjon om hva som gjelder?
 Vi har laget en veileder for reise med kjæledyr der du 
kan fylle ut hvor du skal reise og hvilket dyr du skal reise 
med og få svar på hvilke regler som gjelder for din reise. 
I tillegg til dette har vi i Mattilsynet egne veterinærer som 
svarer på spørsmål på Facebook: https://www.facebook.
com/mattilsynetreisemeddyr/. Du kan også ringe oss eller 
sende oss en epost.  

Er det riktig at hunden automatisk blir regnet som «ikke-
kommersiell» import om den som transporterer hunden, 
skrives inn i hundens pass som medeier? 
Enhver som står oppført som eier i passet kan reise med dyret 
etter det ikke-kommersielle innførselsregelverket. Regelverket 
sier ikke noe om hvem som kan være eier av en hund, og 
det er mulig at flere personer, f.eks. i en husstand, oppføres 
som eiere i passet til hunden. Det er med andre ord ikke noe 
problem å føre opp ektefelle som skal reise med hunden. 
Passet må være signert av den/de som står oppført som 
eier. Husk at alle som står oppført som eier i passet må være 
forberedt på å ta avgjørelser for hunden ved f.eks. kontroll 
på grensen, ved spørsmål om konsekvenser for hunden. 
Dersom man, i forbindelse med reise, skriver opp en person 
som åpenbart ikke eier hunden som eier i passet, mener 
Mattilsynet at det et klart forsøk på å omgå regelverket, og 

det vil vi reagere på. Aktuelle virkemidler med mistanke om 
smugling er politianmeldelse. 

Er det noen krav til at oppføringen av en medeier skal 
bekreftes på noe sett, eller kan hvem som helst ta en kule-
penn og skrive navnet sitt inn i hundepasset, og dermed ta 
hunden lovlig inn? 
Husk at regelverket er laget for å ivareta den gode dyrehelsa 
vi har i Norge i dag. Å omgå regelverket for innførsel av 
kjæledyr til Norge kan få store konsekvenser for den gode 
dyrehelsa vi faktisk har i landet i dag. Norske hundeeiere 
er ikke tjent med at regelverket omgås.  Den som står som 
eier av hunden i passet regnes også som juridisk eier av 
hunden og vedkommende kan ta også ta avgjørelse ved 
f.eks kontroll på grensen. Mange kjæledyr blir forsøkt 
smuglet inn til Norge under det ikke-kommersielle regel-
verket, til tross for at reisen er kommersiell. Ved mistanke 
om smugling vil politianmeldelse være aktuelt og toll vil 
bli varslet dersom det er snakk om moms- og tollunndra-
gelse. Husk også på at det er noen regelverkskrav for 
kommersiell innførsel som ikke kan rettes opp i etterkant av 
innførselen ved å for eksempel sette hunden i karantene. 
Et konkret eksempel på dette er helsesertifikat. Ved kom-
mersiell innførsel skal hunder følges av et helsesertifikat, 
slike sertifikater kan ikke produseres i etterkant av at inn-
førselen har funnet sted. Dersom noen forsøker å innføre 
et kjæledyr under det ikke-kommersielle regelverket, og 
det viser seg at innførselen er kommersiell, vil Mattilsynet 
fatte hastevedtak om avvisning og isolasjon og ta dyret 
under offentlig kontroll til det er tatt stilling til hva som skal 
skje videre med dyret.  Mattilsynet anbefaler hundeeiere 
å følge regelverk for innførsel av hunder til Norge, dette 
er svært viktig for å ivareta den gode folke- og dyrehelsa 
vi har i Norge i dag.

Optima Produkter AS, 5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10

Layout: O
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• pH 4 Hudvask for dyr/ hundeshampo mot kløe
• pH 4 Hudspray for dyr/ Gel mot hudplager

  Prøv også Optima pH 4 Ørerens og Forhudrens 
  som førebygging og ved slike plager.

  www.optima-ph.no

-førebygging og pleie med Optima pH 4
ein god kvardagGje hunden

Scan for 
meir 
produktinfo
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Skal du selge hund utenfor Norge? Da må du sette deg grundig inn i reglene. 
Dersom du ikke oppfyller kravene for eksport, kan du risikere at dyret blir be-
slaglagt på grensen.
Tekst: Mattilsynet

Eksport av
kjæledyr 
innenfor
EØS-området

 Grovt sett har vi to sett med regler; privat eksport og 
kommersiell eksport. Dersom den nye eieren selv 
reiser med dyret, gjelder kravene til privat eksport.

Dersom du sender kjæledyret med et firma eller annen person 
enn eier, må du følge kravene til kommersiell eksport. De 
kommersielle kravene er mer omfattende.

Ikke-kommersiell eksport innenfor EØS-området
Hvis eieren selv reiser med dyret så regnes det som privat 
eksport. Da gjelder dette regelverket: Kjæledyrforskriften. 

For de fleste land i EØS-området er det da krav om at dy-
ret skal være ID-merket, ha et kjæledyrpass og ha gyldig 
rabiesvaksinasjon (unntak fra krav om rabiesvaksine om 

kjæledyret skal til Sverige). Noen land stiller også krav om 
behandling mot revens dvergbendelorm. Mattilsynet anbefaler 
at eier sjekker nøye hvilke regler som gjelder i landet hun/
han skal reise til med dyret. Reglene finner du som regel på 
hjemmesidene til landets veterinærmyndighet.

Kommersiell eksport innenfor EØS-området
Hvis eieren ikke henter kjæledyret i Norge selv, er det det 
kommersielle regelverket for eksport (Forskrift om handel med 
dyr) som gjelder. Selv om du sender bare et dyr på denne 
måten regnes eksporten for kommersiell. 

Dette regelverket er komplekst, og vi anbefaler at du kontakter 
Matttilsynet slik at vi kan veilede deg. Det gjør du ved å ringe 
Mattilsynet på 22 40 00 00.

Illustrasjonsfoto: iStock
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NB! Husk på at det kan være forskjellige regler som gjelder, alt etter hvilket land kjæledyret skal eksporteres til. 
Mattilsynet anbefaler at du som eksportør sammen med ny eier setter dere godt inn i hvilke regler som gjelder for 
det landet som du skal sende kjæledyret til. Mattilsynet anbefaler at du kontakter ambassaden i det landet som 
kjæledyret skal eksporteres til, slik at ambassaden kan henvise deg til landets veterinærmyndigheter.

For mer informasjon om eksport av hund se Mattilsynet.no

1. Du må være registrert som eksportør av kjæledyr hos 
Mattilsynet. Informasjon om hvordan du registrerer deg 
som eksportør finner du på Mattilsynets nettsider. Her 
finnes også veileder til utfylling av skjemaet. 

2. Dyret som skal eksporteres må følges av et helsesertifi-
kat. Helsesertifikatet skal utstedes av en offentlig ansatt 
veterinær i Mattilsynet. Helsesertifikatet er gyldig i 10 
dager. For å kunne utstede et helsesertifikat for eksport 
må den offentlige veterinæren i Mattilsynet vurdere om 
dyret/dyrene som skal eksporteres oppfyller kravene 
for eksport. Det vil da kunne være nødvendig å gjen-
nomføre et eller flere tilsyn hos deg som eksportør. Dette 
betyr at du som skal eksportere kjæledyr må ta kontakt 
med lokalt Mattilsyn i god tid, minst 4 uker, før dato for 
eksport. Utstedelse av helsesertifikat er gebyrbelagt.

3. Dyret som reiser må oppfylle dyrehelsekravene som 
mottakerlandet stiller. Du må sjekke nøye hvilke regler 
som gjelder i landet du skal reise til med dyret. Reglene 
finner du som regel på hjemmesidene til landets veteri-
nærmyndighet.

4. Kjæledyret/ene må undersøkes av en veterinær innen 
48 timer før avreise. I praksis betyr dette at du må 
bestille time hos din veterinær for å få gjennomført en 
helseundersøkelse av dyret/dyrene som skal eksporteres. 
Dokumentasjon på gjennomført helseundersøkelse kan 
føres inn i kjæledyrpasset.

Her en sjekkliste over regler du må forholde deg til:

Vetramil hudprodukter til dyr

Kjøp i nettbutikk: www.2snuter.no  /  www.nkkbutikken.noTlf: 67 58 11 30

Canius® Plus
- det eneste kosttilskuddet
med tarmbakterier til 
hund FRA hund.

Brukes til skadet hud, inkludert kløe og lett eksem.
Inneholder honning, urter og fett for rask virkning.

Produktene har en bitter smak og som gir mindre 
slikking. Nydelig myk potevoks som trenger raskt 
inn i tredeputene.

Canius Plus - Den eneste som kan vise til langvarig effekt på hunder med 
tilbakevendende fordøyelsesproblemer. Bruk da hele boksen. Gis 1 gang 
daglig blandet i mat eller vann. Brukes også til drektige tisper for å gi 
valpene en god start og mindre fordøyelsesproblemer.

Normaliserer konsis-
tensen på avføringen 
i løpet av 2-4 dager.

NYHET!
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Sommeren er her, og det venter oss mange fine turer og opplevelser sammen 
våre kjære firbeinte familiemedlemmer, nemlig hunden. Hunder har et høyt 
aktivitetsnivå og en gang iblant skjer det uhell. Så hva gjør du når hunden 

er skadet eller syk og det er langt til nærmeste veterinær? 
Tekst: Aina Bentsen, FirstVet• Foto: FirstVet

Hundesommer

 Du ringer selvsagt oss veterinærer i Firstvet, med det er 
også viktig å være mentalt forberedt på hva du selv som 
dyreeier kan gjøre frem til vi snakkes på Firstvet! 

Min hund har fått heteslag, hva gjør jeg?
Heteslag, såkalt hypertermi, kan være en livstruende tilstand. 
Normal kroppstemperatur hos hund ligger mellom 38 og 39,2, 
og når denne overstiger over 40,5 kan det bli kritisk. Kropps-
temperaturen blir forhøyet på grunn av varme og luftfuktighet 
fra miljøet. Et klassisk eksempel er hunder som sitter i bilen om 
sommeren, men det er også andre forhold som når hunden står 

oppstallet utendørs i varme fuktige forhold uten tilstrekkelig skygge, 
trenes i varmt vær, andre predisponerende faktorer som fedme, 
sykdommer og anatomiske forhold som alle påvirker hunden 
sine luftveier. Brachycephalic (kortsnutet) raser er disponert for å 
få heteslag da de ikke klarer å kvitte seg med overskuddsvarme 
som andre langsnutet hunder. 

Symptomer på heteslag er blant annet uro og pesing, sikling, 
ubalanse og endret farge på tannkjøttet på grunn av oksygen-
mangel. Fjern hunden fra miljøet hvor hypertermi oppstod til et 
skyggelagt og kjølig miljø. Legg våte, kjølige håndklær over 

SAMARBEIDSPARTNER
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hunden, spesielt nakke, armhuler og lysken. Fukt poter og ører 
med kaldt vann. Om mulig, rett en vifte mot hunden og ta rektal-
temperaturen. Tilby vann. Kontakt veterinæren for å avtale mottak. 

Min hund har fått våteksem, hva gjør jeg? 
«Våteksem», såkalt «hotspot», er en overfladisk hudbetennelse 
som er trigget av en underliggende årsak hvor bakterier gjerne 
koloniserer overflaten. Det kan utvikle seg raskt fra å være en 
liten hudirritasjon til å bli et større kløende, rødt, væskende og 
smertefullt område. Sårsekretet kan danne tykke brune skorper.

Våteksem kan forekomme når som helst på året, men fleste tilfeller 
oppstår under varmt fuktig vær hos raser med tykk pels. Forebyg-
gende tiltak vil derfor kunne være å gi en “sommerklipp” som 
gir mer luftig pels, men også gi hunden et godt kvalitetsfôr som 
støtter hud, tilskudd av omega tre fettsyrer, tørke pelsen godt etter 
bading og behandle mot ektoparasitter. Gå daglig systematisk 
gjennom huden for å oppdage sår på et tidlig tidspunkt og da 
kunne starte behandling for å hindre videre forverring. Er det et 
tilbakevendende problem, bør veterinær kontaktes for å finne 
underliggende årsak. 

Når våteksem oppdages, gjelder det å starte behandling så 
raskt som mulig. Klipp eller barber vekk pelsen med en kant 
frisk hud rundt lesjonen. Rens området med et klorhexidinhol-
dig produkt, eksempelvis hibiscrub som kan kjøpes på apotek. 
Fukt kompress med vann og hibiscrub som skummes opp over 
lesjonen. Ved skorper, legg fuktige kompresser på skorpene og 
la de virke noen minutter for å løse de opp i forkant av rens. La 

klorhexidinholdig produkt virke minimum 5 minutter før skylles 
bort med vann. Optimalt smøres det på SpotGel i etterkant som 
er en klorhexidinholdig gel. La gel tørke godt inn før eventuelt 
kortisonholdig salve kan smøres på i etterkant for å dempe 
eventuell kløe, kan også spraye kortisonspray “Cortavance” 
om en har liggende hjemme (er reseptbelagt). Behandling 
gjøres to ganger om dagen. Hindre kløe og slikking ved bruk 
av skjerm. Med riktig behandling vil våteksem forsvinne innen 
3-7 dager.  Enkelte hunder må inn til klinikk for rens av såret og 
reseptbelagte medisiner om rammer større områder, er betinget 
med smerter eller ved forverring. 

Min hund har fått vannhale, hva gjør jeg?
«Vannhale» er en tilstand hvor hunden plutselig utvikler unor-
mal haleføring. Det rammer oftest store arbeidshunder og har 
et selvbegrensende forløp. Årsaken er er ukjent, men antatt å 
skyldes en overanstrengelse av halen. Typisk historie i forkant av 
tilstanden er gjerne etter lengre opphold i bur, langvarig svømming 
(spesielt i kaldt vann) eller eksponering for kaldt eller vått vær. 

Halen er helt slapp, eller basen kan være stiv mens resten av 
halen er slapp. Håret på øvre del av halen kan være hevet 
noen ganger, sannsynligvis fra hevelse i bløtvevet. Hunden 
kan ha smerter og vil ikke bli tatt på i området for haleroten. 
Den vil ikke sette seg og vil heller ikke at man tar på hale-
roten. Noen hunder vil få vanskeligheter med å defekere 
ettersom det gjør vondt å løfte halen ut, dette gjelder også 
for tisper som skal tisse. Hunden kan også bli slapp, nedstemt 
og spise dårligere.

Når våteksem oppdages, gjelder det å 
starte behandling så raskt som mulig"
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Det finnes ingen spesifikk behandling, men det er anbefalt hvile 
og reseptbelagte medisiner mot inflammasjon og smerte. Symp-
tomer opphører i de fleste tilfeller etter noen dager til maksimalt 
to uker. Tilbakefall forekommer, og enkelte kan få varig endring 
av haleføring. 

Forebyggende behandling vil kunne være å tørke hunden godt 
etter bad og holde den varm og tørr ved å bruke dekken. Ta 
kontakt med veterinær for vurdering og behandling, spesielt 
ettersom endret haleføring også kan ha andre årsaker som 
eventuelt brudd. 

Min hund ble bitt av huggorm, hva gjør jeg? 
Oppsøk veterinær umiddelbart! Ved huggormbitt skal vi hindre 
giften å sirkulere i store mengder i kroppen ved å ha hunden i 
ro og bære den for transport til nærmeste dyreklinikk for videre 
undersøkelse, vurdering og eventuell behandling. Ikke prøv å 
suge ut giften, kjøle ned området eller stoppe blodsirkulasjonen 
til bittstedet. Mange spør om en kan gi kortison ved slangebitt, 
men det er i dag frarådet.

Min hund har fått et sår, hva gjør jeg?
Overfladisk bittsår, kuttsår og stikksår skal skylles rikelig med 
saltvannsløsning eller lunkent vann umiddelbart etter oppstått 
sårskade. Barber eller klipp pelsen rundt såret så pelsen ikke 
kleber seg i såret og for å holde det rent. Hindre slikking ved 
å bruke en halskrage, body, potesokk eller passende sårma-
teriell. Ta kontakt med FirstVet for en vurdering om såret kan 
behandles hjemme og hvordan det videre skal behandles, 
spesielt med tanke på både bittsår og stikksår kan se små 
og uskyldige ut med lite inngangshull, men likevel ha større 

skader under huden og med eventuelle fremmedlegemer 
sittende fast. Beliggenheten er også viktig i vurdering av 
potensiell alvorlighetsgrad.

Min hund har fått en flått, hva gjør jeg?
Flått kan overføre og gi sykdom hos hunder, det er derfor anbefalt 
å beskytte hunden mot flått når en oppholder seg i områder med 
flått. Ved flåttbitt, skal flåtten alltid fjernes så raskt som mulig da 
risikoen for smitte stiger dess lengre flåtten får sitte på hunden 
etter at den har bitt seg fast.

Det anbefales å bruke en flåttfjerner eller en pinsett med lett 
innoverbøyde spisser for å fjerne flåtten på best mulig måte. 
Forsøk å få tak i flåtten så tett opp mot huden som mulig og trekk 
deretter flåtten ut, unngå trykk eller vridning på flåtten. Unngå 
også å ta på olje, smør eller annet på flåtten før du fjerner, da 
det er en risiko for at flåtten kan kaste opp inn i blodbanen på 
hunden og dermed overføre smittsomme stoffer. Etter flåtten er 
fjernet, kan huden rengjøres med litt klorhexidin.

Noen ganger blir det igjen en liten del av flåtten etter at den 
er fjernet, og en liten betennelse kan derfor forekomme rundt 
restene etter flåtten. Huden kan bli rød og hoven, men det er 
vanligvis ingen fare og du kan vente å se ann et par dager. 
Kroppen ordner oftest opp i det selv, og vil frastøte seg restene 
etter flåtten innen 1-2 uker.

Hunden bør ikke slikke på stedet, så sett på en halskrage når 
du ikke har hunden under oppsyn om hunden vil slikke. Om 
hevelsen blir større, rødmen verre og virker til å irritere hunden, 
ta kontakt med veterinær.

Hund med flått. Illustrasjonsfoto: iStockHuggorm. Foto: Nina Hansen

SAMARBEIDSPARTNER
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Kjølematte
Matte med alcogel som hjelper hunden din til  
å holde riktig kroppstemperatur. Mål: 50 x 90 cm.
47-995

Flytevest til hund
Str. S-L   25-5506  – 25-5508

139,-

219,-

Se mer på biltema.no

Vannflaske med skål
Av plast. Med utfellbar drikkeskål for kjæledyr. 
47-070

3990

Hvorfor  
betale mer?
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HER »

https://www.biltema.no/batutstyr/sikkerhetsutstyr/flytevester/flytevest-til-dyr-2000033995
https://www.biltema.no/fritid/kjaeledyr/hundeutstyr/hundematskaler/vannflaske-med-skal-2000030856
https://www.biltema.no/fritid/kjaeledyr/hundeutstyr/hundesenger/kjolematte-2000042147


I de fleste hundesporter vil hunden ha nytte av en sterk og smidig kropp! 
Både for god prestasjon, men også for å unngå skader. 

Tekst og foto: Siw Hauge

 I flere av sportene skal hundene løpe i høy hastighet og 
runde enten kjegler eller hindre. Flere øvelser inneholder 
akselerasjon og brems, i tillegg til hopp. I alle disse fartsfylte 

øvelsene er det viktig at kroppen er sterk nok for oppgaven 
for å forhindre skader. I øvelsen fri ved fot går hunden med 
nakken fiksert mot eier, noe som kan gi feilbelastning over 
tid om man ikke trener musklene på motsatt side like mye.  Et 
annet eksempel er fuglehunder som skal bære byttet tilbake 
til eier, da er det viktig med en sterk nakke. Og har du tenkt 
på hvilken belastning hundens tær utsettes for ved avsats og 
landing i forbindelse med hopp? Et styrketreningsprogram 
bør tilpasses den aktiviteten hunden er aktiv i.

Hva er styrketrening? 
Definisjonen på styrketrening er «trening som har som mål å 
forbedre muskelens styrke». Muskelen blir ikke større, men 
hver muskelcelle vil øke i diameter. Er det ikke nok å la hun-
den løpe løs i skogen lurer du kanskje på? Jo, det å løpe løs 
i skogen og på mange forskjellige underlag er helt supert! 
Allikevel vil de fleste hunder ha godt av å trene de musklene 
som trenger å styrkes litt mer isolert. Om hunden avlaster ett 
bein på grunn av skade eller forkalkninger, vil den avlaste 
dette på skogstur også. Med mer spesifikk styrketrening kan 
vi hjelpe hunden til å gradvis styrke de svake musklene, og 
unngå avlastning.

Hundesport + styrketrening
= sant!
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Forskjellen på styrketrening og koordinasjon og balanse. 
For å ha en sterk kropp er det viktig at både kjernemusklene 
og de vanlige musklene er sterke. I styrketrening trenes de 
vanlige musklene som styrer de store bevegelsene. I koordina-
sjon og balanse er målgruppen de leddnære musklene som 
styrer de små, finjusterte bevegelsene (kroppskontroll). For 
å få trent koordinasjon/balanse er det viktig med et veldig 
rolig tempo for å få «tak» på kjernemusklene. Utføres øvelsen 
for rask er det de vanlige musklene som tar over for å utføre 
bevegelsen. Et balansert treningsprogram inneholder øvelser 
som styrker både kjenemuskler og de vanlige musklene. Det 
å ha sterke kjernemusklr er veldig viktig for å få stabilisert 
leddene i f.eks bråe bevegelser.

Styrketrening kan forbedre dårlig medfødt eksteriør
De forskjellige hunderasene er bygd opp litt forskjellig.  
De robuste rasene som for eksempel staffordshire bull  
terrier har overvekt av korte muskler som har en mer eksplosiv 
styrke. Derimot har saluki lang og flat muskulatur som gir mer 
utholden styrke. Det er derfor viktig å tenke over hva slags 
styrke man ønsker å trene.

Fordeler med styrketrening:

• Sterkere muskler
• Hunden blir mer rustet for hverdagens utfordringer
• Større beintetthet (sterkere skjelett)
• Positiv effekt på hjerte- og karsykdommer
• Bedre kontroll på vekta (matinntaket har  
 størst påvirkning)
• Skadeforebyggende
• Hunden vil komme seg raskere etter en 
 eventuell skade
• Bedre humør 

Siw Hauge:

• Har to staffordshire bull terriertisper på fem og ti år.
• Aktiv i rallylydighet, smeller, nosework 
 og barn hunt
• NKK Trinn 1 Instruktør
• Godkjent rallylydighetsinstruktør av NRL
• Utdannet styrkeinstruktør for hund ved  
 Nordisk Heste- og Hundeterapiskole 

Staffordshire bull  
terrier har overvekt 
av korte muskler. 
Foto: Sandre Holme

Saluki har lang og flat muskulatur. Foto Cilje H.A. Moe
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Selve skjelettet vil også være litt anderledes bygd opp fra rase 
til rase (+ individforskjeller). Feilstillinger i ledd som for eksempel 
utover- eller innover-rotasjoner i skulder og hofte, svake håndledd, 
kuhas og så videre kan forbedres ganske mye med rett trening. 
Man får ikke endret vinkelen i selve leddet, men styrket musklene 
rundt leddet som vil hjelpe leddet i en mer korrekt posisjon. Dette 
vil gjøre at man kan unngå å få slitasje på grunn av feilstillingen. 
Hunder med for lang eller for kort rygg vil også klare seg mye 
bedre om de får rett tilpasset trening. En lang rygg bør styrkes, 
og en kort rygg trenger å bli mer fleksibel. 

Styrketrening i naturen
Du trenger ikke nødvendigvis å kjøpe inn mye utstyr for å trene 
styrke med hunden din. Sålenge du vet hvilke muskler du ønsker 
å styrke, kan du finne øvelser man kan gjøre ute i naturen. Rygge 
opp og ned bakke, utsending til trær, balansere på stokker 
og stubber, gå i snø eller vann, svømme, grave i løs masse,  
gå toppturer, trekke, eller gå med kløv eller vektmansjetter er 
noen eksempler. 

Hvem kan trene styrke?
Alle hunder kan i utgangspunktet trene styrke, men det er viktig 
at treningen tilpasses alder, nivå og skade/sykdomshistorikk. 
Sistnevnte i samarbeid med veterinær og/eller rehabiliterings-
terapeut. Har hunden plager eller symptomer på for eksempel 
HD, AD, PL, eller annet, skal man ikke gå i gang med styrketre-
ning på egen hånd.

Valper kan man så smått begynne å trene med fra fire måneders 
alder, men da kun tilvenning og innlæring av god teknikk. Veldig 
korte økter uten fokus på fysisk belastning. Hunder yngre enn to 
år trener uten ytre vekt og ganske enkel styrketrening. Derfra kan 
man gradvis trene tyngre i takt med hundens progresjon. For de 
voksne hundene gjelder det å trene litt hardere enn det kroppen 
er sterk nok til for å bygge den sterkere. Trener man mindre, eller 
mye hardere enn det kroppen er sterk nok til vil musklene heller 
brytes ned. En typisk styrkeøkt vil ligge på cirka 15 minutter i tillegg 
til oppvarming og nedjogging. 4-6 øvelser pr gang er ofte nok.

Hvordan komme i gang med styrketrening med egen hund.
Er hunden symptomfri og du ønsker å starte med styrketrening 
anbefaler jeg deg å ta kontakt med en styrkeinstruktør for å få 
rett veiledning, og som kan hjelpe deg å velge ut øvelser som 
passer akkurat din hund. Det er viktig at øvelsene utføres med 
rett teknikk, så en styrkeinstruktør vil kunne fortelle deg hvordan 
øvelsene skal utføres og hva du skal se etter underveis for å 
sikre god teknikk.

Styrketrening er ferskvare. For å bygge opp muskelstyrke er det 
anbefalt å trene tre ganger i uken, men for å vedlikeholde styrken 
er det nok å trene èn gang i uken. For å bygge sterkere muskler 
er det viktig med en treningsplan som er tilpasset hunden. For at 
musklene skal kunne bygge seg opp må det også legges inn 
dager for restitusjon. Det er under restitusjon at musklene byg-
ger seg opp igjen etter en treningsøkt. Tren derfor aldri samme 
muskelgruppe hardt to dager på rad.

Oppvarming og nedjogging er viktig. 15-20 min tur, gjerne i 
trav før og etter en vanlig treningsøkt er ofte nok.

Hvorfor begynte jeg med styrketrening med hundene mine?
Begge hundene mine har litt skavanker i bevegelsesapparatet. 
Den yngste tispa mi har patella luksasjon grad 2 på det ene 
kneet, og har operert det andre kneet (grad 2 der også). Hun 
har også litt ustabile skuldre og rette vinkler i bakbeina som med 
fordel bør trenes korrekt. Den eldste tispa mi begynte for to år 
siden å få litt uryddig gange og fikk da diagnosen «brukspropp 
i ryggmargen». Hun har rett og slett nedsatt nervefunksjon fra 
ryggen og ut til bakbeina. Jeg startet så smått å bygge opp 
styrke i bakparten hennes, men kom ikke ordentlig i gang før 
jeg meldte meg på en fem ukers styrkechallenge hos Nordisk 
Heste- og Hundeterapiskole. Jeg ble umiddelbart bitt av basillen 
begynte kort tid etter på utdannelsen for å bli styrkeinstruktør 
for hund. Jeg ser stor bedring i begge hundene mine, spesielt 
på den eldste. Hun blir sterkere og sterkere i bakparten sin, til 
tross for at hun er over ti år gammel. Når man ser effekten så 
godt selv, gleder jeg meg til å kunne inspirere mange andre 
hundeeiere til å trene styrke med sine hunder.

Hvor kan man utdanne meg til styrkeinstruktør
• Styrkeinstruktør for hund – Nordisk Heste- og 
 hundeterapiskole AS
• Certified Canine Fitness Trainer (CCFT) – The University 
 of Tennessee

Begge skolene har også oversikt over utdannede instruktører 
man kan kontakte.

Vektmansjetter og kløv
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Utvalgte øvelser

Cavaletter – små hindere (ofte av kjegler med hull + bom) 
som brukes blandt annet for å styrke strekke- og bøyemuskler i 
beina. Trening med cavaletter kan også bedre uønsket gange 
(pass) og er fint for å styrke kroppskontrollen. Start med en høyde 
som når cirka opp til hundens håndledd. Avstanden mellom 
cavalettene skal være slik at en fremfot og en bakfot tråkkes ned 
mellom hver bom. Om du måler opp til hundens skulder er dette 
ofte en fin avstand å starte med. Start med en cavalett med fokus 
på at hunden skal gå rolig over (ikke hoppe). Deretter kan du 
øke til tre cavaletter og ha fokus på å gå rolig over her også. 
Når hunden blir sterkere i kroppen kan du øke høyden litt og 
senere veksle litt mellom høye og lave cavaletter.

Pods – små halvballer med knupper på. Supert hjelpemiddel 
for å styrke tær og håndledd! Hunden må også bli mer bevisst 
på alle fire bein for å klare å få en labb på hver pod. Start med 
å få hunden til å ta frembeina opp på hver sin pod, dette er ofte 
det enkleste. Deretter kan du få hunden til å plassere bakbeina 
på hver sin pod. Du kan lokke hunden over podsene slik at 
hunden går opp på de, hunden kan rygge opp på de, eller du 
kan hjelpe den litt med å plassere potene der de skal. Til slutt 
kan du lære hunden å plassere alle fire poter på hver sin pod 
og la den balansere litt ståendes på de mens du f.eks beveger 
deg litt fra side til side. Det å få alle fire poter på hver sin pod 
er ganske avansert.

Balansepute/ball/luftmadrass – gjerne så stor at hele 
hunden får plass på den (Yogaball for mennesker er ikke å 
anbefale). Ofte vil mye luft gjøre utstyret mer stabilt å stå på, 
med noen få unntak. Om man trener i veldig sakte tempo og 
gjerne på ustabilt underlag vil kjernemusklene styrkes. Tren 
på posisjonsbytter som sitt, stå og dekk i forskjellig rekkefølge. 
Du kan også la hunden stå på ballen og løfte opp ett og ett 
bein og la den balansere på tre bein. Du kan også øve på å 
rygge opp på, og gå ned fra ballen. Om du har en ball el-
ler peanutball kan du også lære hunden å rulle den frem og 
tilbake ved å ha frembeina på ballen og bakbeina i bakken.

Kløv –Bidrar til å styrke fremparten, og om hunden går i 
bnedoverbakke vil det kunne styrke muskelen som holder 
patellasenen på plass. Kløv er anbefalt for hunder over to år 
og som ikke har ryggproblematikk eller myke håndledd. Start 
med tom kløv og øk gradvis etter som hunden blir sterkere. 
Cirka 5% av hundens vekt fordelt i hver sin veske vil være 
god styrketrening. Pass på god passform på kløven, og fordel 
vekten helt likt i begge veskene.  
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MIN R ASE

Tekst: Ida Lindvall•Foto: Privat

Hvorfor har du valgt denne rasen?
Det startet med at ville ha en hund jeg kunne gå lengre turer 
med og som var glad i å jobbe. Mitt første møte med rasen 
var på rasestanden på DOGS4ALL. Her falt både jeg og min 
samboer pladask for rasen, og jeg tok kontakt med oppdretter 
kort tid etterpå. Vi var så heldige å havne hos en fantastisk 
oppdretter med lang erfaring og mye kunnskap om rasen 
på første forsøk. Etter å ha hilst på den drektige tispen hun 
tilfeldigvis hadde, fikk vi reservert valp hos henne.

Hvilke egenskaper liker du best med rasen?
Jeg liker at de er sosiale, smarte, en praktisk størrelse og at 
de elsker å jobbe – både fysisk og mentalt. De vil også være 
med hvor enn du går. Tussa er med meg overalt!

Hva mener du skiller denne rasen fra andre?
Buhunden er en av de sju norske rasene, og er i tillegg en 
ur-hund med opprinnelse fra vikingtiden, hvilket gjør at de 
skiller seg litt ut. Det er heller ikke en tallrik rase. Ellers er 
den veldig trofast, vennlig og energisk, men det er det jo 
flere raser som er!

Hva kan være utfordrende?
Det er jo ingen hemmelighet at buhunden liker lyden av sin 
egen stemme. De kan ha lav terskel for å varsle, men jeg 
opplever ikke at hun blir stående å gneldre. Vi har vært bevisst 
på dette fra hun var valp, så det kan jo være derfor. Det er 
også en rase med mye energi og arbeidslyst, så dersom de 
ikke får brukt hodet og kroppen nok er min erfaring at de 

Buhunden Tussa sammen med 
eier Jenny Emilie Kristoffersen

 Norsk buhund
– en høyrøstet og sosial gjeter
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MIN R ASE

kan bli mer rastløse og bjeffete. Noe som også kan oppleves 
utfordrende er at de har både gjeter- og jaktinstinkt, så det å 
være bevisst på dette fra starten av kan være lurt for å unngå 
at de eksempelvis begynner å gjete/jage biler.

Hva bruker du hunden til?
Tussa er en typisk «potet-hund». Hun bærer kløv, trekker 
kjetting, går blodspor, er med på jakt, joggeturer, teltturer 
og vi er med på diverse fellestreninger og kurs litt her og 
der. Hun var med på sin første telttur da hun var ti uker 
gammel. Da vekslet hun mellom å gå og sitte i sekken. Hun 
elsker også apport-trening, både på land og i vann. Hun er 
en skikkelig badenymfe! På trening gir hun alltid 100% og 
hun er lett å belønne med både ros, leker og godbiter. Vi 
driver ikke spesielt aktivt med utstilling, men vi stiller ut årlig 
på buhundens nasjonaldag på Lillehammer. Flere buhunder 
brukes også til gjeting, men det har ikke vi prøvd oss på. 
Navnet buhund kommer av ordet bufe - altså beitedyr som 
blant annet sau og kyr.

Trenger hunden mest fysiske eller mentale utfordringer?
Begge deler, men hun er aldri så god-sliten som etter hun 
har fått brukt nesa, for eksempel på blodspor eller andre 
søksaktiviteter.

Hvordan forhold har du til oppdretteren? 
Vi har et veldig godt forhold til både oppdretter, kullsøsken 
og halvsøsken fra andre kull i samme kennel. Vi møtes 
jevnlig, og det er alltid veldig hyggelig, både for to- og 
firbente. Hun har vært tilgjengelig for spørsmål og rådgiv-
ning siden dag èn, og jeg har hatt kjempeflaks som fikk 
kjøpt min første buhund av en så kompetent, hjelpsom og 
seriøs oppdretter som jobber aktivt for å holde rasen sunn.

Hva slags mennesker/familie vil du anbefale rasen til?
Buhunden er svært energisk og veldig smart. Mennesker/
familier som vurderer rasen burde være sikre på at de 
har nok tid og energi til å gi den nok fysisk mosjon og 
mentale utfordringer. Får buhunden brukt både hodet 
og kroppen tilstrekkelig er det en fantastisk hund og 
trofast følgesvenn som kan egne seg både for familier 
og enkeltpersoner!
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Tekst: Ida Lindvall•Foto: Privat

Hvorfor har du valgt denne rasen?
Når man har små barn er første prioritet for rase at den 
skal være en god familiehund. Staffordshire bull terrier er 
en rase som er kjent for sin fantastiske hengivenhet overfor 
mennesker, da spesielt barn. De er tålmodige, tillitsfulle og 
elsker å være med på alt som skjer enten det er å ligge på 
rygg midt mellom alle barna i barneselskaper, eller en jog-
getur i skogen. I tillegg håndterer rasen nye omgivelser og 
miljøer veldig godt.

Hva mener du skiller denne rasen fra andre?
Høy klovenfaktor! Det går ikke en dag uten at man ler når 
man er rundt denne rasen. De har den samme karakteristiske 
klovneoppførselen alle sammen. Alt fra å rulle en runde midt 
på stuegulvet helt uten grunn, til å sitte på rumpa i en stol 
som et menneske å se på TV. De har mye morsomme lyder 
som andre raser ikke har. Det er ikke en hund som i utgangs-
punktet bjeffer mye, men den har mye andre rare lyder som 
kan minne mer om en papegøye enn hund. En annen ting 
som skiller rasen fra andre er den utpregede hengivenheten 
overfor barn. Dette er også så rasebetinget at det faktisk står 
spesifisert i standarden. Det er en grunn til at den blir kalt for 
«nanny dog» i rasens hjemland, Storbritannia. De elsker alle 
barn, og vil mer enn gjerne ønske dem velkommen når de 
kommer fra barnehage/skole, lytte til leselekser eller trøste 
når tenåringen syns livet er utfordrende. De er supersosiale, 

og tar imot alle som kommer på besøk, noe som passer 
hverdagen vår veldig godt.

Hva kan være utfordrende?
Det man skal ta hensyn til med en staff er at dette er en ter-
rier, og de lar seg ikke pille på nesen av andre hunder, da 
spesielt av samme kjønn. Det er en sterk hund i mindre kropp. 
Som eier av denne rasen har man ansvar for å ha kontroll på 
hunden sin til enhver tid, og ikke ta sjanser når det kommer 
til å hilse på fremmede hunder uten gode sikkerhetstiltak og 
tilvenning. Rett sosialisering er også viktig med rasen, og at 
de ikke opplever ubehagelige situasjoner med andre hunder.

Hva bruker du hunden til?
Staffen er som poteten - den kan brukes til alt! Dette er en 
rase som har utrolig allsidighet. I utgangspunktet er det en 
flott familiehund, men den kan også brukes til alt fra agillity, 
lydighet og utstilling til sportrening, jakt, terapihund, ettersøk 
eller til og med redningshund! Den kan trenes opp til det meste 
og er som regel veldig engasjert i føreren sin. Personlig har 
vi våre som familiehunder. Den yngste skal brukes til utstilling 
og litt lydighet på hobbynivå.

Trenger hunden mest fysiske eller mentale utfordringer?
Som de fleste andre hunder trenger staffen en god blanding 
av både fysisk og mental trening, men den kan fint klare seg 

Staffordshire
bull terrier
– rasen med høy 
klovnefaktor

Eier Kristina Pedersen
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med litt mental utfordring inne på enkelte dager. Det viktigste 
er at de får være med der det skjer da dette ikke er en rase 
som trives alene. De elsker menneskene sine og vil helst være 
med på alt. De har en eksplosiv energi når de setter i gang, 
og det er mye bedre å bruke denne til arbeid enn å la den 
rase rundt uten mål og mening. Det å holde staffen sin slank 
og i fysisk god form er viktig for god livskvalitet. Det er også 
en rase som bygger mye muskulatur raskt. Derfor er det viktig 
å sørge for at den eksplosive energien de har ikke benyt-
tes til overbelastning, men til å bygge kjernemuskulatur og 
forberede valpekroppen på eventuell trening som kommer 
i voksen alder.

Hvordan forhold har du til oppdretteren? 
Det å velge rett oppdretter er som natt og dag. Jeg snakker 
av erfaring. Oppdretteren til vår første staff, Cita, har vi hatt 
lite kontakt med på de snart syv årene vi har eid henne. Vi 
tenkte ikke over dette i starten, men jo mer vi ble kjent med 
hunderasens styrker og svakheter, jo mer har vi innsett at vi 
har hatt en stor dose flaks. Da vi begynte å titte etter neste 
hund, fulgte vi med på oppdrettere i flere år før vi valgte hvor 
vi ønsket valp fra. Heldigvis valgte de også oss! Vi har veldig 
god kontakt og kjemi med oppdretteren til Alfa, valpen vår. 
Hun har også fulgt opp vår gamle hund med råd og tips. Det 
er trygt og godt å ha en oppdretter i ryggen. Det gir en helt 
annen sikkerhet for oss, sammenlignet med første gang vi 

skaffet oss denne hunderasen. Jeg kan virkelig ikke få sagt nok 
hvor viktig det er å undersøke seriøsiteten av kennelen man 
skal ha valp fra, og at man kontakter tidligere valpekjøpere/
fôrverter før man inngår en avtale. I markedet som er nå er 
staff blitt en av de mest populære rasene i Norge, og dette 
gjør også at useriøse aktører slenger seg på markedet og 
produserer valper uten krav til avlsdyrene sine. Ha tålmodig-
het, kontakt de seriøse oppdretterne og skriv en utfyllende 
mail om dere selv og hva dere kan tilby. Det er virkelig verdt 
å vente på den rette oppdretteren! Du kan få oppfølging i 
15 år fremover med på kjøpet.

Hva slags mennesker/familie vil du anbefale rasen til?
Jeg anbefaler rasen til noen som ønsker en snill, hengivende 
og engasjert i hund, og som har tid til å være mye med hun-
den sin. Ønsker du en vakthund er ikke dette rasen for deg 
da de gjerne inviterer innbruddstyven på kaffe! Har du lyst 
på en turvenn som aldri sier nei til å være med der det skjer, 
en hund som elsker å ligge i armkroken i sofaen eller under 
dyna, en hund som får deg til å le hver dag og har uendelig 
med kos og kjærlighet ovenfor alle i familien - da er staff 
rasen for deg. Dersom du ønsker deg rasen og ikke helt vet 
hvor du skal begynne, anbefaler jeg alle å ta kontakt med 
terrierklubben eller rasegruppen for staffordshire bull terrier 
for mer informasjon om hvor du bør begynne å lete, og hva 
du bør ta hensyn til.

Det går ikke en dag 
uten at man ler når man 

er rundt denne rasen
"
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Hvorfor har du valgt denne rasen?
Jeg har en norsk lundehund hannhund på snart ett år som heter 
Boba (og en fem år gammel staffordshire bull terrier-tispe som 
heter Kira). Jeg og min samboer valgte lundehunden grunnet 
dens karakteristiske utseende, nysgjerrighet og egenskaper, i 
tillegg til dens nette størrelse. I tillegg synes vi de er så utrolige 
søte og kan minne litt om en rev. Vi ville også ha denne rasen 
fordi den er unik med en spesiell historie samt at vi ønsket å 
bidra til avlsarbeidet med rasen.

Hvilke egenskaper liker du best med rasen?
Dens luktesans og forsiktighet. Lundehunden ble før i tiden brukt til 
søk etter lundefugler og deres egg og har dermed en veldig god 
nese for søksarbeid. Lundehunden er en noe forsiktig og blyg rase, 
men samtidig er den veldig nysgjerrig og interessert i å komme i 
kontakt med både mennesker og andre dyr. Dette kommer godt 
med om man for eksempel ønsker å bruke den som besøks- eller 
terapihund ettersom de verken er tunge i vekt eller veldig brå.

Hva kan være utfordrende?
Lundehunden har noe som kalles «lundehundbremsen». Når 
de enten har oppmerksomheten mot noe annet eller rett og 
slett bare ikke vil gå mer, stritter de imot og spenner alle 
bein. Noen ganger kan det gå over på ett sekund og andre 
ganger kan det ta lengre tid. Har man tidspress på seg, kan 
dette være en liten utfordring. Lundehundeiere kan også se 
på varslingen til lundehunden som noe problematisk, spesielt 
om de bor i leilighet der naboene er tett på. Lundehunden 
kan lett varsle på lyder, eller om det kommer noen på døra, 
men dette er ikke noe jeg personlig opplever som plagsomt 
da min hund ikke varsler mye selv om vi bor i en leilighet i 
Oslo sentrum.

Hva mener du skiller denne rasen fra andre?
Det er absolutt dens karakteristiske utseende og egenskaper! 
Lundehunden har seks tær på både fram- og baklabber, 
mens andre hunder har fem tær på framlabbene og fire 

Norsk
lundehund
– arbeidsom og kon-
taktsøkende

En av de norske hunderasene det 
drives mye bevaringsarbeid på er 
den norske lundehunden. En ganske 
unik liten kvikk søkshund. 
Tekst: Ida Lindvall•Foto: Privat

Eier Thea Lai og lundehunden Boba.
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på baklabbene. Lundehunden har også en ekstremt god 
fleksibilitet i skulderleddene som gjør at forbeina kan føres 
rett ut til siden. Den kan i tillegg bøye hodet rett bakover slik 
at den treffer ryggen og lukke ytre del av øret for å beskytte 
indre del mot jord og skitt. Denne egenskapen kom godt med 
da de skulle hente ut levende fugler fra reir i utilgjengelige 
bergganger. Lundehunden mangler også de bakerste jekslene 
for å kunne hente ut fuglene levende og egg fra reir uten å 
ødelegge de. Lundehunden har en særegen rasehistorie da 
rasen under andre verdenskrig nesten ble utryddet på Måstad 
(som regnes som rasens hjemplass) grunnet valpesyke. På 
1950-tallet ble det satt i gang tiltak for å berge rasen da det 
ble sendt seks hunder til Østlandet for å danne grunnlaget 
for det avlsarbeidet vi ser i dag.

Hva bruker du hunden til og hva er rasens bruksområde?
For oss er lundehunden en turkamerat og en familiehund. 
Grunnet dens gode luktesans planlegger vi også å begynne 
med nosework og ser kanskje på muligheten for annen søkstre-
ning senere. Norsk lundehund er jo en eldgammel hunderase 
som i sin tid har blitt brukt til å fange lundefugler over store 
deler av Norges kyst før den ble fredet. En egen spesiell jobb 
lundehunden har er å finne fugleegg til fugler som har hekket 
på Tromsø og Sola flyplass. Når man vet hvor reirene er, er 
de enkle å fjerne, for å unngå forstyrrelser i flytrafikken og 
forhindre ulykker. De er til og med ansatt av Avinor! Det å 
finne egg er noe som ligger instinktivt hos dem og jeg synes 
det er utrolig fint å bruke lundehundens egenskaper til en 
slik viktig jobb. Lundehunden er også veldig allsidig og jeg 
vet om eiere som bruker lundehunden sin til både agility, 
rallylydighet, spor, weightpull og mye mer.

Trenger hunden mest fysiske eller mentale utfordringer?
Personlig opplever jeg at lundehunden trenger mest mentale 
utfordringer. Dette er jo en hunderase som er slank og nett og 
dermed ikke en hunderase som trenger å legge på seg mye 
muskelmasse. De trenger å få brukt hodet for å være tilfreds 
og avslappet. Man merker raskt når man har en mentalt sliten 
lundehund som er avbalansert og fornøyd sammenliknet med 
dager hvor tiden ikke strekker til! Da kan det bli litt halejaging 
og raptus. At de trenger mentale utfordringer kan også henge 
sammen med at de tidligere har blitt brukt til søk og fuglejakt 
og dermed trenger å få brukt luktesansen sin.

Hvordan forhold har du til oppdretteren? 
Vi har et utrolig godt forhold til oppdretteren vår. Vi tok kon-
takt med oppdretteren vår kanskje to år i forveien før vi fikk 
valp derfra. Mye var for å kunne snakke med en som kjente 

rasen, samt få informasjon om deres lynne og gemytt. Jeg 
tenker dette er viktig for å finne ut av om hunderasen passer 
deg og din livsstil, samt at du alltid kan stille spørsmål/få 
hjelp av oppdretter om det skulle være noe. Samtidig ville 
jeg vite om dette var en hunderase som ville passe med den 
andre hunden vi hadde fra før av. Det var dermed ypperlig 
at oppdretteren vår avler på både staff og lundehund. Jeg 
vet at jeg alltid vil kunne stille spørsmål til vår oppdretter samt 
få hjelp om vi skulle trenge dette. 

Hva slags mennesker/familie vil du anbefale rasen til?
Dette er en hunderase som kan passe både småbarnsfamilien, 
aktive turgåere eller hundetrenere! Det er fordi jeg opplever 
lundehunden som en meget allsidig rase, men også forsiktig. 
Dette er en hunderase som er ment til å være mye på fjell 
og som dermed vil passe godt til fjellturer, i tillegg til å være 
en god familiehund. Noe det er verdt å merke seg er at du 
trenger en god dose tålmodighet når du venter på valp et-
tersom det ikke fødes mange valper hvert år. I tillegg bør 
eier stille seg tilgjengelig til å bruke sin hund til avl (dersom 
den er frisk) og da spesielt tisper. Dette er fordi raseklubben 
ønsker å øke bestanden av lundehunder i landet siden rasen 
nesten ble utryddet under andre verdenskrig.

Hundene Fox og Boba.
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 Det finnes flere måter å trene inn eller friske opp innkal-
lingen og å gå pent i bånd slik at både hund og eier 
synes det er helt topp.

GÅ PENT I BÅND
Å gå på tur med hunden, enten det er i byen, skogen eller 
ved sjøen bør absolutt være en hyggelig opplevelse. Spesielt 
viktig er det nok hvis du har en stor og sterk hund, men alle 
nyter godt av at den firbente kan gå fint med et slakt bånd. 
Først og fremst, tenk på at fokuset er på at båndet skal være 
slakt. Om hunden går foran deg, bak deg eller ved siden av 
deg er mindre viktig. Her kommer noen tips til hvordan du 
kan få en hyggeligere tur i bånd.

1. Gå i hundens tempo
Dersom hunden din har et relativt normalt steg og du ikke er 
av den aller mest bedagelige typen, men alltid har en tendens 
til å henge bittelitt etter, se etter om det å øke tempoet ditt ett 
hakk vil gjøre at dere ender opp med slakt bånd mellom dere. 
Noen ganger kan det være så enkelt som dette - men dersom 
du har en hund som helst skulle vært fremme i går og bare 
øker farten om du også gjør det, da må mer aktiv trening til.

2. Gå nærmest mulig grøften
Hunder bruker nesen til å bli kjent med omgivelsene sine og 
dersom du går langt unna grøftekanten vil han i nesten alle 
tilfeller forsøke å dra seg dit. Det er jo der alle andre firbente 

Bruk båndtvangsperioden til noe 
kjempenyttig! Med noen enkle grep 
kan du unngå å bli dratt rundt som et slips, 
eller miste hunden din ut av syne så fort 
den kan gå uten bånd igjen
Tekst og foto: Ida Lindvall

Hverdags-
lydighet 
under tvang
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i nabolaget har markert seg. Det er på den måten hunden 
finner ut om noen nye har flyttet inn i området eller om det 
nærmer seg løpetid på den søte tispen i huset over gaten. 
Å snuse er rett og slett hundens måte å oppdatere seg på 
sosiale medier på! Å bruke nesen er dessuten kjempebra 
mentaltrening; hunden får dekket sine behov, den blir sliten, 
og best av alt - den bryr seg mindre om å trekke siden den 
ikke trenger det for å komme frem til målet. Dermed får den 
heller ikke utilsiktet belønning ved å lære seg at den kommer 
dit den vil ved å trekke.

3. Vær uforutsigbar
Varierer du mønsteret du går i når dere går på tur vil det være 
større sjanse for at hunden følger deg enn at du henger etter 
den. Gå litt med hunden i slakt bånd, deretter begynner du 
å småløpe, også kanskje du snur og går i en annen retning 
før du snur igjen og går i sakte tempo - alt dette før hunden 
rekker å begynne å trekke. Anerkjenn hunden når den er 
oppmerksom på deg og båndet er slakt.  Etter en liten stund 
vil hunden lære at det lønner seg å følge med på hvor du er 
så hun kan henge med. Ved å alltid være litt i forkant unngår 
du gjerne at hunden lærer seg å trekke i det hele tatt - og 
hunden får oppmerksomhet og mer frihet ved å gå sammen 
med deg og ikke toge heseblesende frem.

4. Bruk riktig utstyr
Har du en hund som er glad i å trekke og får ut energi på 
den måten kan det være en ide og skaffe deg en kickbike 
eller lignende slik at hunden faktisk får utløp for dette behovet 
innimellom. I disse tilfellene er det viktig at hunden har en 
egnet trekksele til dette formålet slik at den lærer seg å skille 
mellom kose/snusetur og trening/trekktur. Er du konsekvent 
med dette og i tillegg har lært hunden ulike signaler for ulike 
scenarioer er du ofte godt rustet.

5. Bruk naturen som belønning
Dersom hunden målbevisst trekker av gårde for å komme 
seg bort til et spesielt sted kan du stoppe opp og be om 
oppmerksomheten hans før dere sammen, med slakt bånd, 
går bort til det stedet han ville til. Som et godt hjelpemiddel 
kan du på forhånd ha trent inn en oppmerksomhetslyd, el-
ler ord, som betyr «se på meg» og be hunden om å komme 
inn til deg slik at båndet blir slakt. Belønningen til hunden 
blir altså at den får gå bort og snuse på det den ønsket i 
utgangspunktet. Vinn vinn! 

Denne måten er en variant av den gå pent i bånd-treningen 
man ofte går gjennom på valpekurs der man skal stoppe 
opp hver gang båndet blir stramt, få hunden inn til seg og 

FÅ TILFREDSTILT SNUSEBEHOVET: Hege og Salto (portugisisk vannhund) 
trener daglig på å gå pent i bånd, og det å gå nærme grøften hjelper for 
å holde båndet slakt hos en hund som trenger å lese avisen sin.

VÆR UFORUTSIGBAR: Å plutselig endre retning eller tempo mens man 
går hjelper for å lære hunden at det lønner seg å holde fokus på deg.
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gå videre så lenge båndet holder seg slakt. Også repeterer 
man bare dette om og om igjen. For noen går denne øvelsen 
greit og hunden skjønner tegningen raskt, men isolert sett 
kan denne treningen være en tålmodighetsprøve de færreste 
gidder å holde på med lenge. Variasjon av øvelser vil alltid 
være det mest effektive for å nå målet, og alltid med kun 
én ting i fokus; båndet skal være slakt, og kun da oppnår 
hunden det den vil.

6. Belønn hunden for å velge rett.
Skulle hunden - uten at du ber om det - gå pent i bånd på 
eget initiativ, vær påpasselig med å belønne den atferden 
med en positiv tilbakemelding så ofte du får til. Atferd som 
blir belønnet blir forsterket, mens atferd som ikke gir hunden 
noe, slukkes gradvis ut.

INNKALLING
Vi er mange som er enige om at en god innkalling er en av 
de viktigste øvelsene hunden din bør kunne. Samtidig er 
det også en av de mest krevende å få til 100%. Det fordrer 
nemlig at du som kaller inn alltid er det mest spennende for 
hunden din uansett hvor dere er og hva dere støter på. I en-
kelte tilfeller vil instinktene vinne over innlæring, men det er 
absolutt mulig å få til en vellykket innkalling i de aller fleste 
tilfeller. Og dette kan være veldig morsomt å trene på og!

1. Ikke slit ut innkallingsordet
Dersom du har for vane å kalle på hunden din i tide og utide, 
vil etterhvertdet ordet du bruker ikke bety noe når det virkelig 
gjelder. Ha ett spesifikt ord, gjerne ett som er mindre vanlig 
enn kom, og tren innkalling med dette ordet.

2. Turtid er treningstid.
Å trene innkalling er ikke bare og stå på stedet hvil og rope 
på hunden. Utstyr hunden med sele og langline og gå gjerne 
i et område det ikke er for mye forstyrrelser i. Rop inn hun-
den når den kun er noen meter unna deg. Dersom den snur 
og kommer inn til deg roser og belønner du skikkelig godt, 
gjerne med en draleke. Dersom hunden går videre, tråkker 
du på langlinen slik at hunden stopper. Deretter repeterer du 
navnet og roper ham inn nok en gang. Når han da kommer 
inn anerkjenner du med en god belønning. Repeter denne 
øvelsen sporadisk gjennom turen, gjerne gi hunden noen 
ekstra meter før du roper inn, men aldri lenger enn at du har 
mulighet til å tråkke på langlinen for at hunden skal stoppe. 

3. Innkallingsleken
Innkallingstrening er også en ypperlig aktivitet som hele 
familien kan være med på. Er dere tre eller flere, sett dere i 
en trekant eller ring med god avstand fra hverandre, utstyrt 
med de samme godbitene og det samme innkallingsordet. 

FORTJENT KOS: Salto nyter koser han får fra Hege 
etter noen runder med morsom innkallingstrening.

FØLGER ETTER: Når hunden slippes er den så gira på å ta deg igjen at den beinflyr etter helt til 
den er fremme.
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I tur og orden bytter dere på å kalle inn hunden til dere, 
først rundt i ring, deretter i sporadisk rekkefølge. Hver gang 
hunden kommer inn får den en godbit, før nestemann roper 
den til seg. Dette er en kjempefin øvelse som hjelper hunden 
til å generalisere innkallingen slik at den ikke bare hører på 
en person.

4. Utnytt jaktinstinktet
Nesten alle hunder elsker å løpe etter objekter i bevegelse. 
Enten det er en annen hund, et dyr, en ball - eller et men-
neske. Skulle hunden din av en eller annen grunn ha kommet 
seg så langt unna deg at du ikke får tak i båndet eller linen, 
kan det være et triks å vekke nettopp dette instinktet. Rop 
hundens navn, klapp deg på knærne, bråsnu og løp i motsatt 
retning, vekk fra hunden. Ikke sakk ned farten for å se hva 
hunden gjør, hold farten oppe til hunden har tatt deg igjen, 
og belønn med tidenes fest. En slags ur-innkalling om du vil. 
Denne atferden kan også gjøres mer forutsigbar ved å ha 
med en person til å hjelpe deg. La hjelperen holde hunden i 
selen (ikke i langlinen) og beveg deg vekk. Begynn og rope 
og lokke mens hunden fortsatt blir holdt tilbake. Deretter snur 
du og beinflyr avgårde og først da slipper hjelperen hunden 
slik at den får løpe etter og ta deg igjen. Mens hunden er 
på vei mot deg roper du innkallingsordet, slik at dette også 
blir forsterket, og belønner hunden med skikkelig kul lek 

med deg. Dette trikset kan noen ganger ha litt for god effekt 
dersom du gjennomfører det på et område der det er flere 
løse hunder til stede. Man kan faktisk ende opp med å få 
en hel skare av hunder etter seg, mens de andre eierne står 
igjen som noen spørsmålstegn.

5. Kall inn sporadisk, og slipp hunden ut igjen
Tenk deg scenarioet; du går på tur og hunden din går foran 
deg. Du roper inn hunden, den stopper sporenstreks, spisser 
ører og titter nysgjerrig rundt seg - alle andre steder enn på 
deg mens den tenker «Hvorfor vil hun ha meg inn, det må 
være noe spennende her et sted. Dersom du kun roper inn 
hunden når det er noe spennende den ønsker å gå til, vil 
sjansen være stor for at den ikke velger deg. Derfor bør du 
alltid rope inn hunden flest ganger når det ikke er noe spesielt 
du kaller den inn fra. På den måten er du mye tryggere på 
at den også velger deg den ene gangen noe annet virker 
fristende. Når dere har gjennomført en vellykket innkalling 
er det fint å la hunden få slippe ut igjen også, helst på fles-
teparten av gangene du roper hunden inn, Dette vil fungere 
som et ekstra insentiv for hunden til å komme inn til deg når 
du roper siden det ikke automatisk betyr at den da skal inn 
i bånd - og du slipper og leke katt og mus med hunden din.

Lykke til og kos dere med båndtvangsaktiviteter!

TRIGG JAKTINSTINKET: La noen andre holde hunden mens du beveger 
deg baklengs vekk fra den og roper og lokker før du snur helt om og løper 
vekk fra den. 

Innkallingstrening 
er også en ypperlig 
aktivitet som hele 
familien kan være 

med på

"
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I vår fikk en velkjent norsk dachshundoppdretter, Åge Solberg, en uventet 
henvendelse fra Storbritannia. En person som vurderte å kjøpe en dachsvalp, 
stusset over morens farge. Ettersom hunder av Åges oppdrett var oppgitt som 
foreldre, henvendte hun seg til ham via Facebook for å spørre. Problemet var 

bare at Åges hunder ikke var foreldre til noen valp i Storbritannia.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

 Slik startet noe som Åge og Anita Solberg, kennel Minstemann, 
omtaler som et mareritt og en trussel mot rasen korthåret 
dvergdachs i Storbritannia – kanskje også internasjonalt. 

Avlshunden som skulle være avkom av Åge og Anitas hunder, 
hadde sin opprinnelse i Hviterussland, og var importert derfra 
til Storbritannia. Den hadde fått utstedt registeringspapirer 
av den engelske kennelklubben på bakgrunn av en eksport-
stavtavle (export pedigree). 

- Jeg ble først forundret og forbløffet, så begynte jeg å grave 
i dette ved hjelp av databaser på internett. Og resultatet var 
overraskende og skremmende, sier Åge. 

17 hunder og 200 avkom
Han fant etter hvert ut at flere av hans hunder figurerte i 
stamtavler på importerte hunder fra Hviterussland. Og det 
var ikke bare hannhunder som var «brukt i avl» - flere av 
disse hundene hadde en stamtavle som var en direkte kopi 

Norske hunder misbrukt
i falske stamtavler

46

HUNDESPORT • Nr. 2 2021
Innhold



av kombinasjoner Åge og Anita selv hadde gjort, slik at deres 
hunder fantes på begge sider. Og samme kombinasjon var 
for ordens skyld brukt på mange kull og med ulike oppdret-
ter/kennelnavn. Svindelen var dermed mer enn åpenbar. 

- I alt fant jeg 17 hunder med falske stamtavler hvor våre 
hunder er benyttet. Stamtavlene er en direkte kopi av to kull 
vi har hatt, ti hunder fra ett kull vi hadde i 2016, og de sju 
siste fra ett kull vi hadde i 2018, det vil si at våre hunder fin-
nes på begge sider, forteller Åge.

Mange av disse hundene har igjen gått i avl i Storbritannia, 
med den følge at det nå finnes over 200 avkom til sammen 
i første og andre generasjon med det som er forfalskede 
stavtavler.

Fantes ikke i Hviterussland
- Det første jeg gjorde, var å kontakte kennelklubben i Hvi-
terussland. De var raske og effektive, og etter kort tid fikk 
jeg svar: Disse eksporterte hundene eksisterer ikke i kennel-
klubbens registre. Stamtavlene er en ren forfalskning, hvor 
opphavsmennene trolig har kopiert kjente hunders stamtavle 
fra tilgjengelige registre, f.eks. DogWeb, forteller Åge.

Men selv om papirene for de importerte valpene har vært 
falske, har det åpenbart ikke vært vanskelig å få dem re-
gistrert i den engelske The Kennel Club. Dette til tross for at 
svært mange av hundene har vært oppgitt å være feilfarget 
– «colours not recognized by KC».

- Det er i seg selv et alarmsignal og indikerer at hundene 
ikke er renraset, men er et resultat av krysninger for å få 
frem «attraktive» og «uvanlige» farger – slikt selger jo blant 
ukyndige, påpeker Åge, som på ingen måte ble imponert 
over responsen han fikk da han henvendte seg til The Kennel 
Club i London. 

- Den var lunken, for å si det mildt. Det var åpenbart de 
helst ikke ville gå inn i denne saken, da den var ube-
hagelig. Først da jeg gikk ut med saken på nettet, og 
kontaktet diverse raseklubber, raserådet (Breed coucil) 
og oppdrettere jeg kjenner i Storbritannia, var de villige 
til å reagere, sier Åge.

Avkom forblir registrerte
Men reaksjonen var ikke den han ventet seg. I første omgang 
er The KC bare villige til å fjerne Åge og Anita Solbergs hun-
der fra stamtavlene, og tilføye stjerner (*) bak avkommenes 

navn, som indikerer «ukjent opphav». Førstegenerasjon «ukjent 
opphav» får tre stjerner, så trappes det ned til én stjerne på 
tredje generasjon. Da regner The KC med at stamtavlen er 
«gjenopprettet» (restored). 

- Det er jo en helt vanvittig løsning. Med åpne øyne vil man 
tillate blandingshunder i avlen av en stor, etablert rase. 
Begrunnelsen jeg fikk, var at man ikke vil at det skal gå ut 
over de som intetanende har kjøpt en valp med feil stam-
tavle. Men slik går det dessverre ikke an å tenke. Selvsagt 
er det synd at på de som intetanende er blitt lurt, men man 
kan ikke sette en hel rase i fare av den grunn, understreker 
Åge. Han antar at det like mye er økonomiske motiver som 
ligger bak løsningen – at The Kennel Club frykter søksmål 
fra hundekjøpere ettersom de selv har godkjent de falske 
stamtavlene fra Hviterussland.

- Dermed støtter man valpefabrikker og smuglere. Går man 
nøye inn i hva som er registrert etter disse hundene, er det 
også mye som skurrer. En dvergdachstispe som får ti valper? 
Som har registrert kull etter seg så tett at den må ha vært 
parret noen få uker etter forrige fødsel? Her er det mye som 
åpenbart ikke stemmer, sier Åge Solberg. Tonen mellom ham 
og The Kennel Club har etter hvert blitt ganske opphetet, 
og Solberg er rett ut blitt bedt om å være «diskret» og ikke 
publisere så mye rundt denne saken. Det har han på ingen 
måte tenkt å etterkomme.

Fransk bulldogg og pomeranian
- Jeg skylder raser og oppdretterkolleger og rasefolk i 
 Storbritannia å stå på. Jeg har ikke tidd stille, og nylig hadde 
jeg også et innlegg i den britiske hundeavisen «Our Dogs», 

Screenshot av en av de mange falske stamtavlene hvor Åge og Anitas 
hunder figurerer. 
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som jo har skrevet om saken. Og The Kennel Club har vært 
veldig trege med å handle. Flere uker etter at jeg sa fra, 
har jeg sett nye, falske registreringer etter våre hunder, 
og det opprører meg. Men dette handler ikke primært 
om meg og Anita og våre hunder. Vi vet hva vi har, hun-
dene er trygge her hjemme og vi har kontroll med dem. 
Men at deres navn og stamtavler blir misbrukt på denne 
måten er fryktelig, og jeg er opprørt på rasens vegne. At 
vi ikke lenger kan stole på stamtavler fra verdens største 
hundeland er en katastrofe, understreker han.

For Åge Solberg har vært flittig på internett, og har også 
oppdaget at det langt fra bare er dvergdachser som «seiler 
under falskt flagg» i Storbritannia.

- Det finnes en rekke raser som blir oversvømt av importer 
fra Hviterussland. Det er påfallende mange av rasene fransk 
bulldogg og pomeranians, populære og lettsolgte raser.  
Også her handler det om mange hunder av ikke-godkjente 
farger, og mye usannsynlig avl i etterkant, med digre po-
meraniankull og franske bulldogger med et utrolig antall 
avkom. Her snakker vi trolig om tusenvis av hunder som er 
registrert i The Kennel Club med falske papirer og nå har 
falske stamtavler, understreker han. 

Fått hjelp av NKK
Sel om responsen fra The Kennel Club har vært en helt an-
nen enn han håpet på, er Åge Solberg veldig fornøyd med 
hjelpen han har fått både hos den hviterussiske kennelklub-
ben og hos Norsk Kennel Klub. Marianne Njøten, leder av 
aktivitetsavdelingen i Norsk Kennel Klub, bekrefter at man 
har tatt tak i saken.

- Først trodde vi bare det dreide seg om ett enkelttilfelle, men 
etter hvert som vi fikk tilgang til Åge Solbergs materiale og 
skjønte omfanget, tok vi affære, sier Njøten.

NKK gjorde en henvendelse til The Kennel Club, men synes 
løsningen de har valgt der, ikke er god nok.

- Troverdighet og tillitt til at stamtavlene er korrekte, er helt 
nødvendig om vi skal kunne hevde at vi driver planlagt 
og kontrollert avl. At man skal avle videre på hunder 
hvor man med sikkerhet vet at halve stamtavlen er ukjent, 
er ikke godtagbart. Derfor har vi, i første omgang, tatt 
saken videre til FCI (den internasjonale kennelklubben 
hvor Norge, men ikke Storbritannia er medlem) og deres 
Europaseksjon. Vi får se hva de kan gjøre, i neste omgang 

tar vi den om nødvendig til hovedforsamlingen (general 
assembly) i FCI. Svindel i dette omfang er noe som vi bare 
må ta tak i internasjonalt, understreker Njøten.

Kjemper videre
På Nesoddlandet sitter Åge og Anita Solberg og følger nøye 
med, klare til å kjempe videre.

- Jeg er glad for at de britiske klubbene og deres raseråd 
har tatt tak i saken – de har naturlig nok mye større mulighet 
til å påvirke sin egen kennelklubb direkte, sier han. For han 
gir seg ikke – akkurat som en dvergdachs, slipper han ikke 
så lett taket når han har fått ferten av et bytte!

- Vi ser allerede resultater av oppmerksomheten denne saken 
har fått. Blant annet skal nå The Kennel Club alltid dobbelt-
sjekke eksportstamtavler med den nasjonale kennelklubben 
for å verifisere at de er ekte før de registreres i The Kennel 
Club (se egen sak på neste side), sier Åge Solberg.

Dette er den hunden i Åge og Anita Solbergs eie som figurerer i flest fal-
ske stamtavler i Storbritannia: Deres russiske import Minidogland Yandex. 
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«Hundesport» har vært i kontakt med The Kennel Club for 
å få deres syn på saken. Her er deres utsagn:

Bill Lampert, som leder avdelingen for helse og verferd i 
The Kennel Club, sier følgende:

«Vi har nylig blitt gjort oppmerksom på at en rekke hunder 
som er importert til Storbritannia, feilaktig er blitt registrert 
i The Kennel Club. Dette har skjedd på grunnlag av regis-
teringsanmeldelser vedlagt falske registreringssertifikater, 
som viser at de er registrert av en utenlandsk kennelklubb. 
Vi ser svært alvorlig på misbruk av vårt registreringssystem, 
og har satt i gang en prosess hvor utenlandske kennelklub-
ber heretter vil bli bedt om å bekrefte ektheten av utstedte 
registeringsbevis før hundene blir registrert hos oss.

Vi har videre satt i gang en prosess for å korrigere de 
overnevnte tilfeller. Den originale registreringen av 
hunder med åpenbar falsk stamtavle har blitt annul-
lert. Videre har vi fjernet navnet på disse hundene fra 
andre stamtavler, også feilaktige kennelnavn som har 
vært brukt på noen.

Vi har imidlertid ikke noe bevis for at disse hundene ikke 
er av rasen som er oppgitt, men vi oppfordrer alle som 
måtte sitte på slike bevis om å kontakte oss. Da vil vi ta 
de nødvendige skritt for å få de vurdert ved hjelp av 
utstillingsdommere.

I de tilfeller hvor disse ubekreftede hundene har avkom - 
og hvor vi kjenner den ene av foreldrene – vil vi beholde 
hundene i stamboken, men med tre stjerner etter navnet 
deres. Denne tilføyelsen vil gjøre det tydelig og klart at 
det finnes en hund av ukjent opphav i stamtavlen, men 
vil også gjøre det mulig å ha en innhentingsprosess hvor 
stamtavlen kan repareres etter tre generasjoner. De tre 
stjernene etter navnet vil bli redusert til to i neste genera-
sjon, og én i påfølgende generasjon. Etter dette anser vi 
stamtavlen for å være reetablert.

Denne prosessen sikrer en tilfredsstillende reetablering 
av stamtavlen, samtidig som den tydeliggjør det ukjente 
elementet. Samtidig ivaretar den valpekjøpere som har 
kjøpt avkom etter importerte hunder med falske stamtavler, 
slik at de ikke urettvist blir rammet.»

Vil sjekke eksportstamtavler i fremtiden

Høykonsentrert EPA Omega-3 som gjør godt for ledd.
Bidrar ved røyting, blank pels og myke poter
10% rabatt! Bruk rabattkoden HS221 på dogvitality.no 
Klikk på annonsen for å lese mer.

Finn formen med DogVitality

Se også:

DogVitality® 
for mage og tarm

DogVitality® for ledd, bevegelighet og mot stivhet

Hilde Askildt - Første kvinnelige vinner av 
finnmarksløpet og kursinstruktør.

«Når vi bruker DogVitality® med omega-3 + B-vit. 
blir pels og hud kjempefin. Hundene kommer fort 
tilbake i pels etter røyting. Såre og sprukne poter 
er heller ikke noe problem lenger.»

.

.

.

DogVitality® 
med omega-3 og B-vitaminer

10 %
rabatt!
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Størrelsen betyr noe
I HS nr.4/2020 fortsetter Anne Buvik (AB) sin interessante 
artikkelserie i «dommerspalten».

Denne gang dreier det seg altså om den nærmest uoverkom-
melige oppgave den stakkars dommeren står overfor når 
han/hun skal måle boghøyden på en hund.

Jeg forstår ikke at det å fastslå hundens boghøyde skal volde 
så store problemer.  Praksis viser da også at ABs beskrivelse 
av problemet er mildt sagt overdrevet. Langt de fleste dom-
mere klarer utmerket å fastslå boghøyden med fullt akseptabel 
nøyaktighet. Det viser de ganske stabile måleserier av diverse 
hunder på en lang rekke utstillinger.

Man kan jo så med rette stille spørsmålet: betyr det noe om 
hunden er litt høyere eller lavere?  Tja –for mange raser betyr 
det vel lite eller kanskje til og med ingenting?

For andre raser kan det derimot være helt avgjørende for 
hundens anvendelse, f.eks. på jakt.

Eksempelvis må en hund ha boghøyde under 41 cm for lovlig å 
kunne anvendes til jakt på rådyr/hjort.  For min egen rase - dre-
ver - er maksimalhøyde for henholdsvis tispe og hannhund satt 
til 36cm og 38cm. Hunder over disse mål skal tildeles 0 premie, 
hvilket betyr at de ikke kan starte på jaktprøve.  Dette vil i stor 
grad utestenge dem fra avlsarbeidet – og det er jo vel og bra!

Men dessverre ser vi eksempler på at visse dommere ikke 
er oppgaven voksen.  Av uforståelige grunner klarer de ikke 
å måle korrekt høyde.  Det krever vel ikke så voldsom stor 
kjennskap til rasen å se at her har vi en stor drever, hvilket 
man skulle tro ville skjerpe dommerens oppmerksomhet?

En annen rase som også anvendes mye til rådyrjakt  
er beagle. For beaglen er «ønsket» høyde 33-40cm.  

Omregnet fra engelske tommer kommer vi egentlig til 40,7 
cm som «ønsket» maksimalhøyde, men pga. «ønsket» og ikke 
«påbudt» medfører større høyde dessverre ikke 0 premie.

Tidligere kunne hunder med boghøyde over 41 cm ifølge 
Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) starte 
på jaktprøve på rådyr/hjort selv om de ikke er tillatt på jakt 
på rådyr/hjort!  Begrunnelsen var at «jaktprøven ikke er juri-
disk og praktisk likestilt med jakt» fordi det ikke skal felles vilt.

Ifølge brev fra Miljødirektoratet (20.06.2018) bør denne 
praksis opphøre. Men hunder med boghøyde over 41 cm 
blir fortsatt ikke nektet start på jaktprøvene (på rådyr/hjort) 
og hvor mange jegere innstiller jakten (på rådyr/hjort) fordi 
hunden hans vokser seg ut over den tillatte maksimalhøyde?

Så kan man jo - som også AB gjør - filosofere over om ak-
kurat hundens boghøyde skal være den avgjørende faktor, 
for egentlig snakker vi jo om drevhastighet.

Uansett - med de gitte betingelser konkluderer jeg med følgende:
•Eksteriørdommerne må skjerpe seg ved målingen.   
 De dommere som ikke klarer å fastslå hundens boghøyde  
 med rimelig nøyaktighet må enten lære seg dette eller  
 slutte å dømme «måleraser». En såkalt kommisjonsmåling  
 kan være et brukbart alternativ.
•Jaktprøvearrangørerne må nekte prøvestart på rådyr/ 
 hjort for hunder som ikke er tillatt brukt  til jakt på disse  
 losdyr. 
•Hvordan forbudet mot rådyr/hjorte-jakt med hunder over  
 den tillatte maksimalhøyde skal håndheves vet ikke jeg.

Torben Hedegart, 19.12.2020

LESERBRE V

BLI MEDLEM I DAG

www.eukanuba.no

Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. 
Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
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Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb, 
Norsk Cavalierklubb, og seks oppdrettere 
ble i 2020 saksøkt av Dyrebeskyttelsen 
Norge for brudd på Dyrevelferdslovens 
§ 25 om avl. Rettsaken vil finne sted i 
november i år.
Tekst: Kjetil Vataker, politisk rådgiver NKK

 Advokat Geir Lippestad som representerer alle de saksøkte, 
ser frem til å få vist frem det grundige og gode arbeidet 
som gjøres i den organiserte hundeavlen i retten.

– Vi er klare til å få prøvd denne saken for retten og fremme 
vår argumentasjon der. Jeg mener vi har en svært god sak, 
sier Advokat Geir Lippestad.

Hundevelferd er alltid i fokus
Det er bred enighet om at hundevelferd er viktig, og at man 
ønsker friske hunder som kan leve lange og sunne liv til glede 
for seg selv, sine eiere og samfunnet. Veien til denne felles 
målsetningen er det derimot uenighet om.

– Det grunnleggende spørsmålet som må stilles, er om vi i 
Norge ønsker at hundeavlen skal foregå i kontrollerte former 

av ansvarlige oppdrettere, eller om hundeavlen skal foregå 
uten noen form for kontroll, sier administrerende direktør i 
NKK, Torbjørn Brenna.

NKK setter hundevelferd i første rekke og har et tydelig mål 
om at hundene som avles frem skal være friske hunder, som 
kan leve lange og sunne liv til glede for seg selv, sine eiere 
og samfunnet. Helseutfordringene som finnes tas på største 
alvor, og det arbeides aktivt for å stadig bedre helsesitua-
sjonen, utdyper Brenna. 

Det er således ingen motsetninger i målsetningen til Norsk Ken-
nel Klub og Dyrebeskyttelsen Norge. Begge organisasjonene 
har et klart og tydelig ønske om å sikre god hundevelferd og 
sunne og friske hunder.

Vil forsvare 
den organiserte 
avlen i retten

Foto: Privat
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Organisert avl med regler og retningslinjer
– NKK mener organisert avl på registrerte hunder er veien å 
gå for å nå målsetningen om å stadig avle frem sunnere og 
friskere hunder. Ved å avle på hunder som har kjente foreldre 
og kjent helsestatus flere generasjoner tilbake i tid, vil man 
ha bedre muligheter til å kombinere hunder med ønskede 
egenskaper i avlen, sier Brenna. 

Advokat Geir Lippestad, er også overbevist om at organisert 
avl er den beste veien å gå.

– Hvis jeg ikke hadde støttet NKKs syn fullt ut, ville jeg 
heller ikke tatt dette oppdraget. Det å vite at avl er kon-
trollert er en god ting, og personlig ville jeg ikke kjøpt 
en hund der en ikke aner hvor mor og far kommer fra, 
sier Lippestad.

Oppdrettere innenfor NKK-systemet har en rekke interne 
regler og retningslinjer de må forholde seg til i avlen, og 
de risikerer også ulike sanksjoner hvis de bryter reglene. I 
tillegg tilbys oppdretterne opplæring gjennom en rekke kurs 
og seminarer, slik at de i størst mulig grad står rustet til å avle 
funksjonsfriske hunder. For oppdrettere som avler utenfor 
NKK-systemet, er det kun de norske lovene som gjelder, og 
det er ingen som har mulighet til å følge opp hvordan disse 
driver sitt oppdrett.

Uorganisert avl bak lukkede dører
Slik situasjonen er i dag, hvor det ikke er plikt til å ID-merke 
hund og det ikke føres noen oversikt over de som avler uten-
for NKK-systemet, kan i prinsippet all den uregistrerte avlen 
foregå «bak lukkede dører».

Etterspørselen etter hund vil alltid være der, og særlig under koro-
napandemien har det blitt synliggjort hvordan useriøse aktører 
benytter muligheten til å avle frem hunder for økonomiens del.  
Økt etterspørsel etter hund i perioden har resultert i flere svindelfor-
søk og tilfeller av smuglervalper som er beslaglagt av Mattilsynet.

– Det er opplagt at mange av de useriøse aktørene som har 
vokst frem har hundevelferd langt bak økonomisk gevinst på 
prioriteringslisten. Det er derfor etter NKKs syn svært viktig 
at de ansvarlige aktørene som avler med hunden og rasens 
beste i tankene løftes frem. De gjør en fantastisk jobb for å 
avle frem sunne og friske hunder, sier Brenna.

NKK, raseklubbene og oppdretterne er stevnet i en samlet 
stevning. Dyrebeskyttelsen Norge har i stevningen fremsatt 
en påstand om at det er i strid med dyrevelferdsloven § 25 
første og annet ledd å avle hunderasen engelsk bulldog og 
hunderasen cavalier king charles spaniel. Alle de saksøkte 
partene har valgt å bli representert av advokat Geir  Lippestad 
i saken. Advokatfirmaet har spesialisert seg på juridisk bistand 
til organisasjons- og foreningslivet i Norge. 

– NKK mener organisert avl på registrerte hunder er veien å gå for å  
nå målsetningen om å stadig avle frem sunnere og friskere hunder,  
sier adm.dir Torbjørn Brenna. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

NKK setter hundevelferd 
i første rekke og har et 

tydelig mål om at hundene 
som avles frem skal være 

friske hunder
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Det er jo ikke bare vi mennesker 
som trenger å være i god fysisk form. 
Også hundene våre har godt av 
trening og aktivitet. Men hva gjør vi 
da for å holde våre hunder i form 
gjennom sommeren?
Tekst: Trine Sørum• Foto: Privat

SPARKSYKKEL
De senere årene har det blitt mer og mer vanlig å trene hund 
med sparksykkel. Dette er en treningsform som mange synes 
føles tryggere enn vanlig sykkel. Tyngdepunktet blir lavere 
og om uhellet er ute blir en ikke nødvendigvis med sykkelen 
ned, men blir stående på bena. Det finnes masse forskjellige 
sparksykler på markedet! 

Men for at de skal være egnet for undekjøring/hundetrening 
må den ha gode bremser. Om en ellers ønsker en høy sykkel 
der en står oppreist eller en lavere der en blir mer «på», er 
en smakssak. Noen leveres med store ståbrett, andre med 
mindre. Om det er mulig er det en god ide å stikke innom en 

forhandler og prøve forskjellige modeller før en bestemmer 
seg. Det går også fint å ta kontakt med en hundekjørerklubb. 
Der er det høyst sannsynlig et eller flere medlemmer som har en 
sparksykkel det går an å prøve. Jeg anbefaler sparksykkel med 
demping i gaffel da mer av kroppsvekta ligger på styret når en 
kjører sparksykkel kontra sykkel. Slagene i armer og skuldre 
blir mindre om en har demper. Gode bremser er et «must». 

De fleste har én hund de skal trene. Da må en beregne å 
sparke mer enn om en har flere hunder. Da er det greit om 
ståbrettet på sykkelen ikke er for høyt (da blir det tyngre å 
sparke). Om en har to sterke, eller flere hunder kan en gå 
for en sykkel med høyere ståbrett. 

Sommer-
trening 
av hund
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Men når trenger en «fat-dekk» på sparksykkelen? Om du skal 
kjøre på myr eller snø, ønsker å holde lav fart eller har flere 
hunder. Sparksykkel med fat-dekk kan føles mer stødig og der-
med tryggere så om en vanlig sparksykkel føles utrygg. Om en 
kjører fort kan det oppleves som at fat-hjulene lettere «slipper» i 
svinger. Understreker at dette er mine betraktninger og ingen fasit.

SYKKEL
Å trene hund med sykkel fungerer utmerket om en føler seg 
trygg med det, og har god kontroll på hunden(e). På sykkel 
kan en velge å la hunden trekke foran som på sparksykkel, 
eller feste den på siden av sykkelen. Om en velger det siste 
og har en hund med stor trekkiver må en være klar over at 
hunden blir skeivt belastet. Bytt derfor på hvilken side hunden 
løper på, og kjør ikke for lange, eller for hyppige, turer.

Viktig å tenke på
Om en velger seg sparksykkel eller vanlig sykkel er det noen 
ting en bør tenke på: Båndet en fester hunden til doningen 
med bør være cirka 2,5 meter lang og hele eller en del av 
den bør være elastisk (strikk) dette for å unngå at harde 
rykk som skader hunden og som gjør treninga ubehagelig 
for føreren. Når en trener hund med sparksykkel/sykkel er 
poenget at hunden skal løpe foran og trekke. 

Om en ønsker å delta i konkurranser arrangert av en hun-
dekjørerklubb er det viktig at kroken på båndet ikke er en 

BGB-krok, men en krok som ikke kan hekte seg fast i verken 
hund eller fører og forårsake skader.

Det er også veldig lurt å ha en «sykkelstang» eller «antenne» 
som det kalles for å unngå å få båndet rundt forhjulet. Merk 
at hunden ikke skal festes i stanga, den er kun med å holde 
båndet ut av hjulet.

Når en har hunden foran sparksykkel/sykkel er det lurt å 
bruke briller i tillegg til hansker og selvfølgelig hjelm. Det 
kan sprute stein og sand når hunden løper og det kan være 
både farlig og ubehagelig å få i øynene. 

Alle friske hunder kan være med ut på sykkeltur, uansett 
størrelse, men en må selvfølgelig ta hensyn til benlengde 
og treningsgrunnlag i forhold til turens lengde. Når en er 
nybegynner anbefales det å starte litt forsiktig. Gjerne prøv 
noen runder med sparksykkelen før en kobler til hunden. Og 
vent til tur to eller tre før en kobler til flere hunder. De fleste 
er nok klar over at kombinasjonen hund og løping på asfalt 
ikke er bra. Grus eller sti er det beste underlaget å trene på. 

Temperatur er et annet hensyn en må ta når en skal sykle 
med hund. Hunder «svetter» gjennom tunga og potene, ikke 
gjennom porer i huden som oss mennesker og f.eks. hester.  I 
barmarksreglementet til Norges Hundejørerforbund heter det: 
«Temperaturer inntil. 16°C: normal konkurranse. Temperaturer 

Alle friske hunder kan være med ut på sykkeltur. Illustrasjonfoto: iStock

De fleste har én 
hund de skal trene. 
Da må en beregne 

å sparke mer enn om 
en har flere hunder

"
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over 16°C, og inntil 18°C: distanser skal ikke overskride min. 
distanser. Ved temperatur over 18 grader, skal løpet utsettes eller 
avlyses.» Hundene som brukes i barmarkskonkurranser er godt 
trent, forberedt og vant med å brukes også når det er varmt så 
disse reglene er ikke nødvendigvis direkte overførbare til alle 
hunder. Noen helt fast regel for temperatur og sykkeltrening fins 
ikke. Det er mange faktorer som spiller inn: treningsgrunnlag og 
om hunden er vant til å yte når det er varmt, luftfuktighet, fart, 
mulighet for å bade, skygge/direkte sol m.m. 

Sykkeltrening kan være tøft for hundens poter. Om en starter 
med korte turer og øker etter hvert vil huden på potene herdes. 
Det kan uansett bli behov for å bruke potesokker. Det fins 
mange forskjellige typer! Gummierte fungerer veldig bra til 
sykkeltrening. Snøsokker igjen tåler som regel ikke mange 
kilometer før de er bare filler.

Trav eller galopp?
En stadig diskusjon er om hunden skal gå i trav eller galopp når en 
sykler. Heller ikke her fins det noen fasit. Momenter som trenings-
grunnlag, alder på hund, lengde på tur, underlag, temperatur og 
mål med treninga spiller inn. Jeg tenker at en galopperende hund 
som for eksempel en fuglehund bør få lov til å kjenne på litt fart 
før det forventes av den at den skal galoppere over alle vidder 
21. august. Mens det for en husky som skal tasse av gårde i 12-14 
km/t i time etter time er viktigere å holde farten nede.

Alder på hunden er også et moment. Huskykjørere introduserer 
gjerne sine valper til spannkjøring fra de er 6-7 mnd. Korte 
lite belastende turer for å begynne med for så å øke. Store 
tunge hunder bør vente lengre, kanskje helt til de er rundt to 
år. Men å la en liten eller mellomstor hund på +/-12 mnd 
dra en kilometer eller to bør gå helt utmerket. 

KJETTINGTREKK
Det å la hunder dra kjetting eller dekk brer også om seg som 
treningsform for hund. Dette brukes ofte i samarbeid med 
veterinær eller rehabiliterer på dyreklinikk i forbindelse med 
opptrening etter sykdom eller skader da det er en skånsom 
treningsmetode der en unngår rykk og napp. 

Men å dra kjetting eller dekk kan med fordel brukes som 
styrketrening for alle typer hund året gjennom. 

Som med alle annen form for trening starter en i det små 
med lett vekt og kort tur og øker etter hvert som hunden blir 
sterkere og kommer i bedre form. Kjetting har sin fordel om 
en skal gå i skog og ulendt terreng da kjettingen ikke setter 
seg så lett fast i pinner og stein som et dekk vil gjøre. Det mest 
vanlige er å bruke liner om en lar hunden trekke kjetting, mens 
en like gjerne kan la hunden gå i drag om den skal trekke 
dekk. En fordel med å la hunden trekke i drag er at hunden 
da er innkjørt i stive drag om en ønsker å bruke dette til vin-
terens tur med pulk. En hund som har fått trent både styrke 
og kondisjon gjennom båndtvangstiden stiller nok sterkere 
for å unngå skader når båndet kobles av 21. august.

KLØV
I likhet med kjettingtrekk er også bæring av kløv utmerket 
styrketrening for hunden. 

En trenger jo ikke å være på lange fjellturer for å la hunden 
som bære kløv. Kløven må være tilpasset hunden. Den skal 
ikke nå lengre ned enn hundens albuer. Hunden skal bære 
tyngden på skuldrene, altså må en legge de tyngste tingene 
lengst fram i kløven. Det er viktig at ingen skarpe kanter 
vender inn mot hunden sånn at det gnager. Om målet er å 
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trene styrke kan kanner med vann eller sand være fint å fylle 
kløven med. Start med korte turer og lite vekt og øk på etter 
hvert som hunden blir sterkere. 

SNØRELØPING
Snøreløping, eller canicross som det kalles rundt om i verden, 
er en hurtig voksende idrett og den enkleste måten å bli in-
trodusert i hundekjørerfamilien på. Det eneste du trenger er 
sele, strikk, belte og et par gode joggesko så er du i gang. 
Litt kortere strikk enn til snørekjøring/sykkel gir bedre kontroll, 
men en kan også bruke det samme strikket som en bruker til 
vinterens snørekjøring. 

Om en har en stor trekkvillig hund skal en være klar over at ska-
depotensialet er stort, og da ikke hos hunden, men hos føreren. 
Det kan være lurt å la hunden trekke i oppoverbakker og på flater 
og om mulig få den til å gå bak ned bakkene. Om en ikke tenker 
å delta i konkurranser, da! Da er det full pinne fra start til mål. Å 
kombinere kjettingtrekking og snøreløping er også en mulighet. 
Hunden drar da kjetting. Om en snøreløper litt jevnt gjennom 
barmarkssessongen kommer både hund og eier i god form!

SELER
Det fins et utall av forskjellige typer hundeseler på mar-
kedet! Ikke alle er egnet til å la hunden trekke med, men 
tenkt til spaserturer. Til sykkel/sparksykkel/snøreløping 
liker jeg å bruke en nomesele. Til kjettingtrekk fungerer en 
kombisele, pulksele eller om en er heldig å ha en gammel 
komtesele som passer liggende kan en gjerne bruke denne.

Jeg bruker ikke nomesele til trekking av kjetting. Om en 
har innfestingen til kjettingen på hundens kryss, vil krysset 
presses nedover og som regel legger selen seg på den ene 
eller den andre siden av hundens bakpart. Ingen av delene 
er bra for hunden. En kombisele er gjerne samme type sele 
som en nomesele, men den har påsydd ringer sånn at en 
kan feste på et pinnebakstykke eller et drag. Da går det 
helt utmerket å bruke den til kjettingtrekk. 

Felles for alle selene som brukes til trekking er at de skal 
sitte stramt rundt hundens hals, men ha god utsparing til 
hundens luftrør. En god huskeregel er at det skal være to 
fingre mellom selen og luftrøret når hunden trekker. Er selen 
for stor vil den ligge for langt utover skuldrene og hindre 
bevegelse noe som kan gi skader. Om hunden harker eller 
«heser» når den drar passer ikke selen.

Når en starter opp med disse formene for barmarkstrening er 
det lurt å starte forsiktig. 1-2 dager i uken med lett belastning 
og korte turer for å begynne og så gradvis økning. 

En fasit på hvordan man aller best trener hund, finnes nok 
ikke. Den eneste regelen som er 100% sikker når det kommer 
til trening av hund er: bruk hodet og ha det gøy!

Ønsker du å starte med hundekjøring på barmark? Gå inn 
på Norges Hundekjørerforbunds side: www.sleddog.no. 
Der finner du oversikt over alle hundekjørerklubber i Norge, 
kanskje du har et barmarksmiljø nær deg?

Bæring av kløv er utmerket styrketrening for hunden. Canicross - det eneste du trenger er sele, strikk, belte og et par 
gode joggesko. Foto: Cilje H.A. Moe
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Landbruks- og matdepartementet fastsatte ny forskrift om velferd for hest og 
hund i konkurranser 9. desember 2020 (heretter kalt konkurransedyrforskriften). 
Forskriften trer i kraft 1. juli 2021. Konkurransedyrforskriften er utarbeidet av 
Mattilsynet for å presisere kravene i dyrevelferdsloven § 26 og utvikle det 

offentlige regelverket om dyrevelferd i konkurranser.
Tekst: Hilde Engeland, jurist NKK• Foto: Cilje H.A, Moe

 Formålet med forskriften er å fremme god dyrevelferd og 
på denne måten sikre at dyrene ikke utsettes for unødige 
belastninger ved trening til og i konkurranse. 

Velferd for hunder i konkurranse har ikke vært forskrifts-
regulert tidligere. 

Dyr som trenes til og brukes i konkurranser, skal behandles 
godt og beskyttes mot unødvendige belastninger i forbin-
delse med aktiviteten. Ansvaret hviler først og fremst på de 
som trener dyra og deltar med dyra i konkurranser. Men 
også arrangører og behandlere skal bidra til god velferd 
for konkurransedyra.

Konkurransedyrforskriften
– hva betyr dette for meg?
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Velferden for alle konkurransedyr er regulert i dyrevelferds-
loven, særlig i § 26. Der stilles det krav om at dyra
• er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet  
 eller skadet
• ikke dopes
• ikke påføres frykt, skade eller unødvendige belastninger
• ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller  
 mot mennesker

NKK har i dag regelverk som oppfyller eller er strengere enn 
forskriften. Det vil likevel være behov for noen justeringer og 
presiseringer i regelverkene i tråd med ordlyden i forskriften. 
Nødvendige justeringer/ presiseringer i de ulike regelverk 
vil gjøres i god tid før forskriften trår til å gjelde. 

NKK må innen 1. juli 2021
• få på plass ordninger/ veiledere for dyrevelferdskontrollører 
• gå gjennom reglementene og gjøre nødvendige endringer

NKKs konkurranser, prøver eller utstillinger omfattes ikke av 
kravet om stevneveterinær. 

Det er kun hundeløp som er lengre enn 320 km eller der det 
er flere enn 6 hunder i spannet og flere enn 20 spann som 
konkurrerer, som er omfattet av bestemmelsen om krav til stev-
neveterinær. Alle andre prøver og konkurranser faller utenfor 
dette og vil kun måtte oppnevne dyrevelferdskontrollør. 

Det som derfor er nytt er at det for alle konkurranser, prøver 
og utstillinger mv må oppnevnes dyrevelferdskontrollør(er). 
Dyrevelferdskontrolløren behøver ikke å være veterinær, men 
må ha nødvendig kompetanse til å vurdere om konkurransdyr-
forskriften og reglementets dyrevelferdsbestemmelser blir fulgt. 
Gjennom sin kontroll skal dyrevelferdskontrolløren bidra til at 
arrangøren håndhever reglementet sikrer at forskriften følges. 

I de ulike regelverk er dette allerede regulert i ulike bestem-
melser hvem som har fullmakt til og plikt til å bortvise eller 
nekte deltagelse dersom det foreligger brudd på regelverket. 
En presisering av ansvarsoppgaven som dyrevelferdskontrol-
lør vil derfor måtte tilføyes i de ulike regelverk.

Viktig å tenke på
Dersom hunden har behov for behandling, må eier/ fører 
opplyse om at hunden trenes til eller skal brukes i konkur-
ranse. Behandler skal opplyse om hvordan behandlingen kan 
påvirke evt videre trening til og bruk i konkurranse.

Dersom hunden har behov for behandling, skal den verken 
trenes til eller benyttes i konkurreres. Med behandling 
menes all bruk av legemidler og bruk av inngrep, substan-
ser eller annet som kan påvirke hundens prestasjonsevne 
eller egenskaper. 

Dersom arrangør gjøres kjent med at deltagende hund er 
syk/ skadet eller under behandling for sykdom/ skade, 
har arrangør plikt til å nekte hunden deltagelse. Dette følger 
av både NKKs egne regelverk og nå også forskriftsfestet i 
Konkurransedyrforskriften. 

Dette innebærer at hund som har behov for å få medisiner, 
eksempelvis smertestillende preparat for en litt stiv rygg, ikke 
kan delta i verken trening til eller i konkurranse, utstilling, 
prøver mv. Overtredelser er forbudt og også forbundet med 
straff. Strafferammen er bøter og/ eller fengsel inntil 1 år 
for de mildere overtredelser. Ved grovere overtredelser er 
straffen inntil 3 års fengsel. 
Forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/
forskrift/2020-12-09-2647 
Veileder utarbeidet av Mattilsynet finner du her: Veileder til 
forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser.

Stort utvalg
Mange størrelser
Solid kvalitet
Hundehus
Inngangsluker
Varmeelementer
Oppvarmet vannkopp
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Fakta og refleksjoner omkring bedømmelse av hund.
Anne L. Buvik er journalist og fagbokforfatter, og skriver jevnlig for «HUNDESPORT». 
Anne Buvik sitter i NKKs Dommerutdannelses-komité (DUK), og har også vært delaktig 
i revideringen av Dommerelev-kompendiene. Hun har vært utstillingsdommer siden 2002. 
Dommerspalten er Annes egne subjektive oppfatninger, men den gjenspeiler også 
synspunktene til mange eksteriørdommere.

DOMMERSPALTEN

 Begge disse modellene finnes i hundedømming.  
De kalles gjerne statisk eller dynamisk bedømming, og 
har sitt tradisjonelle opphav på kontinentet (Tyskland) 

og i Storbritannia.

Er du blant dem som ergrer deg grønn over ujevn dømming? 
Over at hunden din hopper opp og ned i premiegrad og 
plasseringer, går fra Good den ene dagen til BIR den neste, 
og med dommere som tilsynelatende ser etter helt forskjel-
lige ting og dømmer etter helt ulike kriterier? Har du tenkt 
at det hadde vært bedre hvis alle sjekket det samme, var 
konsekvente og enige om hvordan feil og avvik skulle straf-
fes, og hvilke fortrinn som skulle belønnes? Og, ikke minst, 
har du ergret deg over at hunder med feil som standarden 
vitterlig beskriver som grove eller diskvalifiserende, faktisk 
slår hunden din, som ikke har slike feil? Da kan nok tanken 
på et mer rigid, forutsigbart system være fristende. 

De to grunnsystemene har som nevnt sitt opphav i to ulike 
land. De gjenspeiler landenes historie og kultur, slik fak-
tisk mange deler av hundesporten gjør, om man ser etter. 
Tyskerne er kjent for å ville ha orden, disiplin og helt klare 
regler. Britene er et flegmatisk folkeslag hvor tradisjoner er 
like viktige som regler.

Bedømmes bit for bit
Den kontinentale, tyske modellen lanserer hunden som 
en statue, en statisk skapning som kan undersøkes nøye, 
måles og veies, og bedømmes bit for bit. Dette gjen-
speiles gjerne i standarden for kontinentale raser. De er 
som oftest meget lange og detaljerte, og har lange lister 
over hva som skal regnes som «feil», «alvorlige feil» og 
«diskvalifiserende feil». Her skal minst mulig overlates 
til det frie skjønn!

Statisk og dynamisk dømming
Er det mulig å bedømme en hund punkt for punkt, gjerne målt opp mot en 
detaljert beskrivelse, og så la en fastsatt score bestemme premiegraden? El-
ler er det bedre å dømme en helhet, og så vekte gode og dårlige sider mot 
hverandre for å fastsette premiegrad?
Tekst: Anne L. Buvik• Foto: Cilje H.A. Moe
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En gang for mange år siden var jeg ringsekretær for en tysk 
vorsteher-spesialist, som skulle dømme en norsk spesial. 
Det var første gang han dømte utenfor Tyskland. Både jeg 
og resten av personellet fikk hakeslepp da han dro opp en 
fire siders bedømmelsesskjema, hvor det skulle krysses av 
for ett alternativ (av 4-5) for hver enkelt del av hunden. Det 
begynte øverst på side 1 med hodet, hvor alternativene var: 
«Snipete», «Tynt», «Middels kraftig», «Kraftig», «For tungt», og 
endte på side fire, hvor hårlag og bevegelser skulle bedøm-
mes – inklusive hundens evne til å galoppere! 

Det var duket for en selsom forestilling, og dommeren ble 
riktig fortvilet da vi tvang ham til å droppe skjemaet og prøve 
å få mest mulig inn på et lite kritikkskjema. Men sin grundige, 
punktvise bedømmelse var han ikke villig til å gi slipp på – han 
dømte 4 hunder i timen, heldigvis var det bare 24 påmeldt, 
men det tok altså seks timer…

Og hvordan gikk bedømmelsen, fant han de beste hundene? 
Ja, han fant jo fram til hunder som de fleste ville sagt var 
blant de beste og verd en CK, men veien dit var uvanlig 
treg og kronglete. Det er utvilsomt det mest spesielle tilfellet 
av statisk bedømmelse jeg noensinne har sett. Men vi har 
nesten alle opplevd den tyske eller nederlandske dommer 
som gravde laaangt inne i munnen på hunden for så å finne 
at en tann manglet (som eier aldri har registrert) og sette 
hunden ned i premie. 

Bedømmelse av tenner og bitt er ofte et område som er 
gjenstand for nitid granskning og streng tolkning i modellen 
med statisk dømming. Lenge hadde dette synet også sterk 
innvirkning på bedømmelsen i Norge, helt frem til 1980-tallet. 
Så begynte man å forstå at tenner alene ikke kunne avgjøre 
om en hund var bra eller dårlig – innenfor rimelighetens 
grenser, naturligvis.
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Dynamisk standard
Og da beveget vi oss over på det vi kaller dynamisk dømming. 
Igjen finner vi grunnlaget for denne bedømmelsesformen i 
rasestandarden. Svært mange raser har Storbritannia som 
opprinnelsesland og hjemland. De som leser rasestadarder 
og sammenlikner dem, finner at britiske standarder gjerne 
er kortfattet (av og til veldig kortfattet) og sjelden inneholder 
mange detaljer. Beskrivelsen er vag og generell. Om border 
terrier står det blant annet om helheten: «Først og fremst en 
arbeidsterrier». Og om bevegelsene: «Sunne nok til å følge 
en hest». Der er det sannelig mer enn nok av muligheter for 
å komme med egne tolkninger!

Typisk for britiske standarder er at de aldri inneholder lister 
over feil eller diskvalifiserende feil. Unntaket er det som angår 
temperament og unormale testikler, men det står i absolutt 
alle standarder, uansett opprinnelsesland. Så hvis du ønsker 
klare, detaljerte instrukser for hvordan du skal dømme og hva 
du skal prioritere, må du ikke dømme britiske raser!

Fokuset i dynamisk bedømmelse er nettopp det – dynamisk. I 
stedet for å se på hunden som en statue hvor man kan bedømme 
hver del for seg og sette en score på den, ser man på hunden 
som en levende, foranderlig skapning hvor de ulike delene føyes 
sammen til en helhet, og hvor man bedømmer denne helheten 
uten nødvendigvis å la seg forstyrre av en enkel «bit». Minuset 
med denne typen bedømmelse kan være at tolkningsrommet blir 
alt for stort – at det er vanskelig å få forutsigbarhet og jevnhet i 
bedømmelsen, i hvert fall fra en utstillers ståsted. 

Jakten på kvalitet og rasetype
Bedømmelsen blant skandinaviske dommere er for en stor 
grad basert på den dynamiske modellen. Unntak finnes, 
det finnes dommere som har sin bakgrunn i detaljorienterte 
raser og rasestadarder og er mest komfortabel med dette, 

men det store flertall velger å se på helheten. De fleste, 
inkludert meg selv, omfatter det som en mer spennende 
og konstruktiv måte å tilnærme oss bedømmelsen på. 
Skal man bare være kontrollør av strenge parametre og 
jakte nitid på feil, forsvinner mye av gleden ved å dømme 
hund. For de fleste av oss er det mye mer berikende å lete 
etter kvalitet, balanse, helhet – og fremfor alt, rasetype. 
Det er selve gleden ved dommergjerningen, denne evige 
speidingen etter flotte, rasetypiske hunder som får hjertet 
ditt til å hoppe over et slag når de kommer i ringen, og 
som gir deg gåsehud når de beveger seg. Kort sagt, som 
gjør deg begeistret. Når en slik hund dukker opp, er det 
siste du ønsker å granske den med lupe for å finne en feil 
så du kan slå den ut! Tvert imot, det kan være helt hjerte-
skjærende å oppdage at en slik hund har en feil du tross 
all mulig godvilje ikke kan overse. 

Å vekte feil mot fortrinn på bakgrunn av en diffus standard 
kan være en krevende øvelse for en dommer. De fleste dom-
mere lar seg begeistre av en hund med kvalitet og utstråling, 
og vil ofte overse mindre fremtredende feil, av og til ganske 
åpenbare feil, vektet mot hundens helhet. Det kan vekke 
forundring og forargelse blant tilskuere og konkurrenter.

«Men den har jo en liten hvit flekk i brystet! Det er feil ifølge 
standarden!»

«Jeg vet den hunden mangler en tann!»

«Den er jo for stor ifølge standarden!»

Det er utsagn jeg har hørt ringside, av «rystede» tilskuere, som 
ikke kan skjønne at en dommer kan sette opp en hund som 
har en åpenbar feil. Det er et rop om mer statisk dømming. 
Feil er feil – uansett. 

Fokuset i dynamisk 
bedømmelse er 

nettopp det – dynamisk
"
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Statisk dømming var mer vanlig i Skandinavia tidligere. Jeg 
nevnte lengre oppe at det tidligere var et stort fokus på tenner 
og bitt i absolutt alle raser. Uansett historie og bruksområder, 
en hunds bitt skulle være perfekt, ellers var den bare å «kaste». 
I andre raser kan det være en annen feil, kanskje egentlig 
bare en ren kosmetisk, som under ingen omstendigheter kan 
tolereres. I fåtallige raser kan man da risikere å slå barnet ut 
med badevannet, som det heter. Field spaniel er en meget 
fåtallig rase på verdensbasis. En dommerkollega dømte denne 
rasen i Tyskland, og fant et utrolig bra eksemplar, som han 
satte til Best In Show på en spanielspesial. Dessverre hadde 
han nevnt i kritikken at hunden hadde tangbitt – det er en 
feil, men en ganske bagatellmessig en. Men da kritikken 
ble offentliggjort, ble det bråk. Resultatet ble at den tyske 
raseklubben forbød hunden brukt i avl – den hadde jo en 
bittfeil! For de fleste av oss er en slik beslutning både korttenkt 
og hodeløst, og tjener ikke en fåtallig rase. Men det er altså 
et resultat av en statisk tolkning av standarden. Dommeren 
dømte dynamisk, raseklubben tenkte statisk!

Kunsten å bruke fornuft
Dynamisk dømming er altså den vanligste tilnærmingen til 
bedømmelse på våre breddegrader, og de fleste er av den 
oppfatning at den tjener hundesporten og avlen på den 
best mulige måten. Men for ordens skyld: Det betyr ikke at 
dommeren ikke skal føle seg forpliktet til å følge standarden 
etter beste evne, eller at «alt går», så lenge helheten er fin. 
Det finnes feil som ikke synes ved første øyekast, f.eks. helt 
feilt bitt eller usunnheter være umulige å overse, eller det kan 
være ting med hundens mentalitet som ikke er rasetypisk. 

Samtidig kan man ikke helt gjøre seg helt til slave av ra-
sestandarden, spesielt ikke de kontinentale standardene med 
sine endeløse rekker med opplistede feil. Det finnes raser 
hvor standarden ber om diskvalifikasjon for ting de fleste 
av oss betrakter som bagatellmessige. Det er, for eksempel,  
en standard for en fransk jakthundrase som forlanger  
diskvalifikasjon for flate og store ører, for lyse øyne (hva er 
«for lyse»?), konveks neserygg og så videre. Dette vil da, om 
man følger standarden slavisk, «nulle ut» korrekte propor-
sjoner og type, utmerket vinkling, super bevegelsesmønster, 
korrekt båret hale, korrekt pelskvalitet og rasetypisk gemytt. 
Alle skjønner vel at det blir feil? Så da vil de fleste kloke 
dommere ikke lete så nøye etter akkurat disse bagatellmes-
sige feilene – selv om en sur konkurrent etterpå vil påpeke 
at hunden hadde en «grov eller diskvalifiserende feil».

Men sunn fornuft og dynamisk dømming vant.

Fri for kjøttmel og 
proteinmel (kun ferskt 
og tørket kjøtt), 
kjemiske konserverings
midler og gluten. 
Forebyggende mot 
tannstein. Høy smak
lighet og opptak.

Dorwest - Raspberry Leaf tabletter
Meget god virkning mot innbilt svangerskap. Brukes fra 
første dag i løpetiden og 12 uker framover. Bringebærblad 
myk gjør livmorens muskler og hjelper til å gi en lett 
fødsel. Bringebærblad har blitt brukt som fødselshjelp i 
hundrevis av år. Testet av veterinær, trygg i bruk.

Dorwest Garlic & Fenugreek tabletter
Flåttens skrekk! Et naturlig urtepreparat som holder flått 
og andre blodsugende insekter unna.
Letter symptomene ved kløe/allergi, hud irritasjoner/
sykdommer, leddplager, hoste og andre mindre
infeksjoner. Styrker immunforsvaret og øker 
blodsirkulasjonen. Aktive ingredienser: Hvitløk og
bukkehornkløver. Godkjent av veterinærer, trygg i bruk.

Sjekk vårt utvalg av Dorwest urtepreparater!

www.hunde-sport.no
Din faghandel på nettet

Vi har stort utvalg i organisk pelspleie, 
sakser, klippemaskiner, fønere mm.

Gratis frakt ved handel over kr 1000,-

TESTVINNER!
Schmidt hundebur er 
testvinneren i 
fjorårets europeiske 
test av hundebur 
hvor NAF var med. 
Finnes i enkelt og 
dobbeltbur, 
standard, spesial
laget og baksetebur. 
Kan tilpasses etter 
behov.
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Tilrettelegging for hund og hundehold er nedprioritert i svært mange av 
landets kommuner. Med et økende antall hunder, er det et større behov 
enn noen gang for å få på plass friområder for hund. NKK har derfor 

nylig kontaktet alle landets kommuner for å gjøre dem klar over behovet.
Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

 Det er båndtvang for hund i hele Norge i nesten fem 
måneder av året, fra og med 1. april til og med 20. 
august. I tillegg har svært mange av landets kommuner 

innført lokale båndtvangsbestemmelser som gir ytterligere be-
grensninger for hvor og når hunder kan bevege seg uten bånd.

28. mai i år sendte derfor NKK brev til alle landes 356 kommu-
ner. Her forklarer vi det store behovet for å opprette friområder 
for hund, og hvorfor vi mener det er viktig at kommunene må 
prioritere dette.

Slik situasjonen er i dag, er kommunene alt for dårlig tilrette-
lagt for hund. Dette gir store utfordringer for hundeeiere som 
ønsker å dekke hundens fysiske, sosiale og mentale behov.

Kommunenes ansvar 
I mangel av kommunalt initiativ og ansvar finnes det ek-
sempler på lokale hundeklubber og ildsjeler som har tatt 
initiativet til å opprette hundeparker på egenhånd. Dette 
er naturligvis svært bra, men NKK mener at hver enkelt 
kommune må vise et ansvar, og sørge for at det finnes 

NKK ber kommunene
opprette friområder

Illustrasjonsfoto: iStock
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tilstrekkelig tilgang på kostnadsfrie offentlige friområder 
– fritatt fra båndtvangsreglene.

Spesielt viktig er dette i de kommunene som i tillegg 
til den ordinære båndtvangen også har innført lokale 
båndtvangsregler. I mange av disse kommunene vil 
hundeeierne ha svært begrenset mulighet til å la hunden 
gå løs fra tid til annen.

Opprettelse av friområder for hund et svært effektivt og 
enkelt tiltak som vil være med på å styrke folkehelsen og 
ivareta hundevelferden.

Hunden gjør en uvurderlig innsats for samfunnet, blant an-
net ved at den benyttes i mange ulike servicefunksjoner. I 
tillegg har hunden dokumentert effekt på både den fysiske 
og psykiske helsen til de som eier den. Hunden er altså en 
svært sentral og viktig samfunnsresurs, samtidig som den har 
behov for å utøve sin naturlige atferd som hund. Dette må 
samfunnet nå tilrettelegge bedre for.

Må opprettes der folk bor
Det er anslått at det bor over 560 000 hunder i Norge og 
at hele 1,2 millioner mennesker lever med hund. Med så 
mange hunder i samfunnet kan ikke kommunene fortsette å 
ignorere behovet for tilrettelegging. 

I byer/bydeler og tettbebygde strøk bør det settes av områder 
til egne hundeparker/jorder. I mer landlige omgivelser kan 
hundeskoger benyttes, hvor man setter av et større område 
i naturlig terreng hvor hundene kan løpe fritt.

Det er etter NKKs mening ikke godt nok å henvise til fri-
områder som ligger i nabokommuner eller langt unna. 
Tilbudene må være der hundeeierne bor, og behovet 
faktisk er. Planlegging av hundeparker må inn som et fast 
punkt i aktuelle kommuneplaner og byutviklingsprosjekter, 
og må vies mer oppmerksomhet enn det som er tilfellet i 
dag. Hundeeiere må ha et reelt og godt tilbud for å få 
luftet og aktivisert hunden sin i sitt nærmiljø, også når det 
er båndtvang ellers i kommunen.

NKK har også bedt kommunene som allerede har etablerte 
friområder for hund om å informere oss om disse, slik at vi får 
lagt inn informasjon i vår karttjeneste for båndtvang. Denne 
vil bli løpende oppdatert slik at du som hundeeier kan se om 
din kommune har tilgjengelige friområder for hund: www.
nkk.no/kart

NKK vil arbeide videre for å fremme vårt budskap på vegne 
av landets hunder og hundeeiere, men oppfordrer samtidig 
hundeeiere til å bidra for å bedre situasjonen i sitt lokalmiljø. 
Ta gjerne direkte kontakt med din kommune og informer om 
situasjonen, slik at de blir klar over behovet.

Hvorfor er det viktig med friområder for hund?

•Friområder for hund har stor verdi i folkehelsesam-
menheng. Ensomhet, isolasjon og utenforskap har 
blitt store utfordringer i dagens samfunn, og øker 
risikoen for både fysiske og psykiske helseproble-
mer. En hundepark blir automatisk et naturlig sam-
lingspunkt hvor mennesker med hund kan møtes 
og bygge relasjoner rundt en felles interesse. 

•Hunder som ikke får tilstrekkelig anledning til å 
utfolde seg fritt, vil heller ikke få utvikle det språket 
og de sosiale egenskapene de trenger for å møte 
de krav vi som samfunn stiller til hunder i dag. 
Dette kan føre til ulike konflikter i samfunnet. 

•Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers 
ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve na-
turlig atferd. Naturlig atferd for en hund er å kunne 
bevege seg fritt. Det er samfunnets ansvar å gjøre 
det mulig for eieren å oppfylle dette kravet. Mye 
båndtvang og dårlig tilrettelegging for hundehold, 
betyr dårligere velferd for hunden. Friområder er 
et veldig viktig tiltak for hundevelferden. 

•Opprettelsen av et friområde for hund vil også 
kunne gi et aktivitetstilbud til de som ønsker å trene 
lydighet, agility og andre hundeaktiviteter. Ikke 
alle ønsker å drive med tradisjonelle idretter eller 
kulturaktiviteter. Friområder, gjerne med enkelte 
apparater, vil kunne styrke kommunenes fritidstilbud.
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Skann QR-koden eller gå inn på  
www.oppdretter.morene.no 
og bli med i vår Orijen og Acana  
oppdretterklubb
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VALGET!
SPORTSMAN´S PRIDE - UTVIKLET OG SAMMENSATT 
AV LEDENDE PRODUSENTER I TYSKLAND OG USA. 

DE BESTE RÅVARER, INGEN KUNSTIG TILSETNING OG 
ERFARING GJENNOM GENERASJONER. ET TOPPFÓR SOM 
GIR DE BESTE RESULTATER BÅDE FOR DEG OG HUNDEN.

Hunder over hele landet fóres daglig med Sportsman´s Pride

www.porthos.no
PORTHOS TRADING AS , PB.739, 1734 HAFSLUNDSØY 

https://oppdretter.morene.no/oppdrettere-app/soeknad
http://www.porthos.no


Skann QR-koden eller gå inn på  
www.oppdretter.morene.no 
og bli med i vår Orijen og Acana  
oppdretterklubb

Morene Produkter AS        e: post@morene.no        t: 51 43 24 80        Industrigata 8, 4362 vigrestad
acana.no    -    orijen.no    -    morene.no

w
w
w
.hjelseth.com

https://oppdretter.morene.no/oppdrettere-app/soeknad


Etter å ha blitt utsatt i fire måneder på grunn av koronapandemien,  
ble NKKs 59. ordinære Representantskapsmøte (RS) avholdt digitalt 

via Teams den 20. mars i år
Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

 Både hundesykdommen høsten 2019 og den pågående 
koronapandemien, har som kjent rammet NKKs drift svært 
hardt. De to krisene førte til stans i NKKs viktige og inntekts-

bringende aktiviteter. Det brakte med seg stor usikkerhet, og flere 
inngripende men nødvendige tiltak for å sikre NKKs videre drift.

I en så alvorlig situasjon som NKK ble stående i, så Hovedstyret 
det som nødvendig å få avholdt et RS for å få nødvendige 
avklaringer fra NKKs eiere rundt organisasjonens videre drift. 
Særlig Hovedstyrets handlingsplan, økning av grunnkontin-
gent, og budsjett ble viktige temaer for det digitale RS-møtet. 

Handlingsplan og økonomi
Handlingsplanen og NKKs økonomiske forutsetninger hen-
ger tett sammen. Det handler i stor grad om å balansere de 
oppgavene man ønsker at NKK skal gjøre, opp mot hvilke 
oppgaver NKK har mulighet til å løse med de til enhver tid 
tilgjengelige økonomiske midlene. Dette kan til tider være 
en utfordrende balansegang. Det er derfor viktig med god 
dialog, forankring, og forventningsavklaring.

Derfor er det også en dedikert arbeidsgruppe og styringsgrup-
pe som i disse dager arbeider med å vurdere NKKs fremtidige 
oppgaver, organisering av politisk nivå og eierstruktur. slik at 
formålet til NKK skal bli ivaretatt innenfor gode forsvarlige 
økonomiske rammer. Det er store og viktige spørsmål, som 
vil bli behandlet når innstillingen fra arbeidsgruppen er klar.

Grunnkontingent
Under RS ble det diskutert om det skulle vedtas en heving 
av grunnkontingenten, og eventuelt hvor mye grunnkon-
tingenten skulle økes med. Hovedstyret så et behov for 
økning og hadde fremmet et forslag om dette. Under 
møtet ble også flere endringsforslag fremmet, både fra 
Hovedstyret og fra ulike RS-delegater. RS vedtok til slutt 
å ikke øke grunnkontingenten for 2021. Det ble derimot 

vedtatt at det skulle legges til rette for en frivillig innbeta-
lingsmulighet for medlemmene.

Da det ikke ble økning av grunnkontingenten for 2021, forelå 
det heller ikke noe godt budsjettalternativ. RS vedtok derfor et 
budsjett med følgende tillegg: «RS ber HS justere budsjettet 
i forhold til vedtatt kontingent.»  

NKK måtte altså i etterkant av RS justere budsjettet i henhold 
til tilgjengelige midler. Slik budsjettet fremstå etter RS, og uten 
økonomiske tilskudd, ville NKK være ute av stand til å betale 
regninger og gjeld i september 2021. Budsjettet ble derfor 
revidert, og senere vedtatt av NKKs nysammensatte Hovedstyre. 

Ekstraordinært Representantskapsmøte
Med bakgrunn i RS-vedtakene om grunnkontingent og budsjett 
valgte flertallet i NKKs Hovedstyre å trekke seg fra sine posisjoner 
med umiddelbar virkning underveis i Representantskapsmøtet.

Som et resultat av dette var det ikke nok kandidater på valg 
til å fylle vervene i Hovedstyret. RS stemte derfor for å gjen-
nomføre et ekstraordinært RS for å foreta valget. Dette ble 
avholdt en måned senere, 25. april.

På det ekstraordinære RS ble valget gjennomført, og NKK fikk 
igjen på plass et fullverdig Hovedstyre. Hovedstyret består nå 
blant annet av intet mindre enn tre tidligere Hovedstyre-ledere.

I tillegg var det flere kandidater på valg til ulike komiteer og 
utvalg. Hvilke personer som ble valgt inn i de ulike rollene 
kan du se i sin helhet her: https://www.nkk.no/aktuelt/
disse-ble-valgt-pa-rs-article185702-985.html

Neste Representantskapsmøte, NKKs 60. ordinære, vil bli  
avholdt innen utgangen av november i år. NKK vil innen kort tid 
komme tilbake med nærmere informasjon om det kommende RS. 

NKKs representantskapsmøter
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Om kort tid vil Landbruks- og matdepartementet legge et utkast til revidert 
hundelov ut på høring. Det knyttes stor spenning til hvilke endringer departe-
mentet har valgt å gjøre i loven. Kort oppsummert står rettssikkerheten til alle 

landets hunder og hundeeiere står på spill.
Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

 Hundeloven slik den står i dag kan raskt føre til store 
konsekvenser for både hund og eier. Loven har et 
uforholdsmessig stort fokus på straff, påbud og forbud, 

og det som i praksis er helt normal og ufarlig hundeatferd, 
kan i ytterste konsekvens føre til avlivning av hunden og yt-
terligere straff av eier. 

Lovens svakheter er utvilsomt godt kjent blant mange av landets 
hundeeiere, og mange går også med en frykt for at de vil bli 
urettmessig straffet for situasjoner de havner i med hunden sin.

Gjennom årene har det vært mange eksempler på at 
hundefaglig ekspertise og adferdstester ikke blir vektlagt 
av domstolen i saker der hunder anklages for å være 
farlige, og at begrepene «angrep» og «skade» tolkes 
så vidstrakt at enhver familiehund i teorien kan risikere 
å bli avlivet.

«Angrep» og «skade» - to ufattelige begrep 
Ifølge hundelovens § 18 kan en hund som har «angrepet» 
eller «skadet» et menneske vedtas avlivet av politiet. 

Hundelovens store svakheter
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I svært alvorlige saker vil det naturligvis være behov for å rea-
gere mot både hund og eier, men det er nettopp de alvorlige 
sakene dette bør være tilfellet – ikke enhver mindre alvorlig 
situasjon, hvor for eksempel hunden kun har skremt noen.

Det store problemet er at begrepene «angrep» og «skade» 
i dag omfatter et altfor stort spekter av hendelser.

Helt konkret kan den upresise definisjonen av «skade» føre 
til at en hund avlives hvis den har påført en person et lite 
skrapemerke som ikke en gang blør. Dermed kan altså dag-
ligdagse og ufarlige situasjoner føre til avlivning.

Hundeloven danner også grunnlaget for hvordan begrepet «an-
grep» skal tolkes av domstolen: I flere tilfeller har det blitt tolket 
som et angrep så lenge den fornærmede føler en «reel frykt».

Bruken av begrepene «angrep» og «skade» i hundeloven gir 
altså grunnlag for å kunne kreve enhver hund avlivet, selv 
om det kan virke opplagt at situasjonen ikke har vært særlig 
alvorlig. Slike subjektive uttrykk bør derfor ikke være i lov-
verket, da det kan ha store og uopprettelige konsekvenser.

Hvis påtalemyndigheten mener en hund er aggressiv eller 
ulovlig, er det i tillegg opp til hundeieren å bevise at dette 
ikke stemmer. Som NKK har påpekt en rekke ganger strider 
dette mot vanlig rettspraksis, hvor bevisbyrden pålegges 
påtalemyndigheten. Dette legger en fullstendig urimelig 
byrde på hundeeierne, som i tillegg til saksomkostningene 
er ansvarlig for å betale alle kennelutgiftene om hunden blir 
satt i varetekt mens rettsprosessen pågår.

Lytter ikke til ekspertene
NKK mener også det er et stort problem hvordan adferdstester 
av hund, og hundefaglige eksperter ikke er av interesse for 
retten. Det har gjennom flere dommer kommet frem at hundens 
mentalitet, og vurdering av fremtidig risiko ikke er relevant.

Det problematiske ved å ikke foreta en faglig vurdering av 
hunden og vektlegge denne, er at normal hundeadferd kan 
bli urettmessig straffet og at en hund som for eksempel blir 
skremt én enkelt gang automatisk blir stemplet som farlig.

Det er rimelig å anta at det i de fleste tilfeller ligger en naturlig årsak 
bak at hunden akkurat den ene gangen reagerte som den gjorde. 
Derfor er det helt sentralt at hunden blir vurdert av eksperter på 
hundeatferd for å finne ut om dette var en enkelthendelse, eller 
om hunden har en mentalitet som øker risikoen for gjentakelse.

Dette er bare noen av eksemplene på hvilke konsekvenser 
dagens lov kan ha for helt vanlige hundeiere med helt van-
lige hunder, og hvorfor NKK mener det er behov for store 
endringer i dagens hundelov. 

Ny lov på vei 
NKK har jobbet for å få endret dagens hundelov siden den 
ble vedtatt i 2003. Allerede før loven ble iverksatt var det 
tydelige at loven var mangelfull og problematisk, og i løpet 
av de 17 årene som nå har gått har NKK gang på gang fått 
bekreftet at loven ikke fungerer etter intensjonen.

Samfunnet må tolerere at hundene får mulighet til å utfolde 
seg og utvikle seg på en god og riktig måte også i det dag-
lige. Naturligvis må dette skje innenfor visse fastsatte rammer 
hvor sikkerhetsaspektet er godt ivaretatt, men fokuset i loven 
må uansett dreies mer i retning av det positive hundene bi-
drar med til samfunnet, og helt urimelige bestemmelser må 
fjernes fra lovverket.

NKK har derfor vært en pådriver overfor myndighetene for å 
få på plass en ny hundelov som ivaretar hund og hundeeier 
på en bedre måte enn det som er tilfellet i dag.

NKK har gitt innspill i til Landbruks- og matdepartementet 
(LMD) i flere runder de siste årene, og vi var i møte med Land-
bruks- og matminister Olaug Bollestad senest i februar i år for 
å fremme våre argumenter på vegne av landets hundeeiere.

LMD har uttalt at en revidert hundelov skal komme på hø-
ring våren 2021, som betyr at et førsteutkast til en revidert 
hundelov allerede skulle vært på plass. NKK vil naturligvis 
følge denne prosessen tett videre.

Du kan lese mer om NKKs arbeid med hundeloven på  
www.nkk.no/hundeloven

NKK har vært en pådriver 
overfor myndighetene for 

å få på plass en ny hundelov 
som ivaretar hund og hundeeier 
på en bedre måte enn det som 

er tilfellet i dag.

"
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Sjelden mulighet! Svært innholdsrik eiendom brukt som dyrepensjonat for hund og katt,
kun ca. 10 minutter fra Stjørdal/Værnes i Trønderlag! 

Stjørdal Mellomriksvegen 1213 Prisant. kr. 7 990 000,-

Eiendommen har en stor tomt på ca.9.462 kvm med en total 
bygningsmasse på ca. 1616 kvm. Dagens eier har bygd om eiendommen 
fra tidligere svineproduksjon til et flott dyrepensjonat for hund og katt. Her 
har man en fantastisk mulighet til å overta en svært innholdsrik eiendom 
med mange muligheter. Eiendommen ligger kun ca. 10 minutter fra 
Værnes Lufthavn, og kun ca. 40 minutter fra Trondheim. Eiendommen 
består blant annet av våningshus med 4 soverom, drivhus, stabbur, 
redskapshus, stor garasje, luftegård og en stor driftsbygning på ca. 1000 
kvm BTA med aktivitetshall, kurs- og konferanserom mm.

Ant. sov. 4

Tomt 9462,8 m²

Boligtype Enebolig

Finnkode 216417406

Prisant. kr. 7 990 000,-

Omkostn. kr. 200 920,-

Totalpris kr. 8 190 920,-

BRA/P-rom ca. 188 /176 m²

Kontakt Jonas Sønnesyn, Eiendomsmegler
Telefon 975 16 102
Visning Ta kontakt med megler for å avtale 

visning! 

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216417406


Tekst: Astrid Indrebø (Oppdretterskolen bind 2)

Kjernevaksiner er de vaksinene som anbefales til alle hunder 
og omfatter de alvorlige sykdommene parvovirusinfeksjon, 
smittsom leverbetennelse og valpesyke. Det vaksineprogrammet 
som er referert nedenfor, er angitt av Veterinærinstituttet Oslo.

Parvovirusinfeksjon
Parvovirus forårsaker en smittsom mage-tarmbetennelse. Alle 
aldersgrupper kan angripes av sykdommen, men hunder 
under ett år er mest utsatt. Symptomene opptrer 4–7 dager 
etter at hunden er smittet. Hunden får oppkast og vannaktig, 
ofte blodig diaré. Den slutter å spise, blir uttørret og allment 
påkjent og kan også få feber. 

Vi har ikke medisiner som virker mot selve viruset. Den viktigste 
behandlingen er derfor væsketerapi for å hindre uttørring. 
Dødligheten ved denne sykdommen angis å være 3-50 % 
og er størst hos unge og hos svekkede hunder.

Parvovirus ble første gang satt i sammenheng med sykdom 
hos hund i USA i 1977. Senere er den påvist i alle verdens-
deler. De første tilfellene i Norge ble rapportert i 1979, og 
sykdommen var fram til slutten av 90-tallet relativt hyppig 
forekommende i Norge. I dag forekommer sykdommen ytterst 
sjelden i vårt land, ettersom vi nå har svært effektive vaksiner 
og nesten alle hunder er vaksinerte. 

Vaksinasjon
Vaksine mot parvovirus består av levende, svekket virus, 
og kan være kombinert med vaksiner mot andre virussyk-
dommer. Det finnes også vaksine kun mot parvovirus. Det 
er viktig at tisper som brukes i avl er vaksinert regelmessig, 
slik at de overfører rikelig med antistoffer gjennom råmelka. 
For å stimulere en aktiv beskyttelse hos valpene, kan første 
vaksinedose gis ved ca. tolv ukers alder i områder med lavt 
smittepress. Skulle smittepresset øke, for eksempel ved et 
sykdomsutbrudd, kan første vaksine gis ved åtte ukers alder. 
Valpene bør i så fall vaksineres igjen 4–6 uker deretter og 
på nytt etter ca. ett år. For å opprettholde god beskyttelse 
gjennom hele resten livet, er det tilstrekkelig at hunden deretter 
vaksineres hvert tredje år. 

Valpesyke
Valpesyke er en svært smittsom sykdom hos hund og  
andre rovdyr. Sykdommen er en av de mest alvorlige virus-
sykdommene hos hund - med en dødsrisiko på 50–90 %. 
Valper under seks måneder er mest utsatt, men sykdommen kan 
ramme hunder i alle aldere med fatale følger. Symptomene er 
feber, nese- og tåreflod, hoste, oppkast og diaré. Nevrologiske 
symptomer kan oppstå som en senreaksjon ved valpesyke. I 
2013 ble valpesyke påvist hos én hund i Hedmark. Dette var 
første gang sykdommen ble påvist i Norge siden 80-tallet. Når 
de fleste hundene i et område er vaksinert, får vi en forebyg-
gende effekt på hele hundebestanden. Valpesykeutbrudd i våre 
naboland for noen år siden, viste at sykdommen kan bryte ut 
dersom vaksinasjonsdekningen blir dårlig.

Vaksinasjon
Vaksiner mot valpesyke inneholder et levende, svekket virus. 
Disse er kombinert med vaksiner mot andre infeksjonssykdom-
mer. Vaksinasjon bør skje første gangen når hunden er ca. tolv 
uker gammel, og andre gang ett år deretter. Revaksinering 
anbefales med tre års intervaller resten av livet. 

Smittsom leverbetennelse (HCC)
Sykdommen skyldes et virus som i første rekke angriper leveren. 
Symptomene kan variere en del, men de vanligste er slapp-
het, feber, magesmerter, oppkast og diaré. Hos noen hunder 
har sykdommen et raskt forløp og med dødelig utgang, hos 
andre sees kun milde symptomer. 1–3 uker etter den akutte 
sykdommen er over, kan hunden få et blålig skjær i øynene. 
Dette skyldes blakking av hornhinnen kalt «hepatitis blue 
eye».  Man antar at dette er en allergisk reaksjon, og den 
heler spontant. Det er rapportert om noen få enkelttilfeller 
av sykdommen i Norge de senere årene.

Vaksinasjon
Vaksiner mot smittsom leverbetennelse består av levende, 
svekket virus og er kombinert med vaksiner mot andre in-
feksjonssykdommer. Vaksinering bør skje første gang når 
hunden er ca. tolv uker gammel, og andre gang ett år deretter. 
Revaksinering anbefales med tre års intervall resten av livet. 
Vaksinen gir svært god beskyttelse mot sykdommen.

Kjernevaksiner til hund
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KLAR FOR LIVETS

UTFORDRINGER!
HVETEFRITT HØYKVALITETS 

PROTEIN
HJELPER  

IMMUNFORSVARET
HUD OG PELSGOD 

FORDØYELSE
LEDDHELSE

Tekst: Astrid Indrebø (Oppdretterskolen bind 2)

Kennelhoste
Kennelhoste er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier. 
Flere mikroorganismer kan forårsake de symptomene man ser 
ved denne sykdommen. De to viktigste er hundens parain-
fluensavirus og bakterien Bordetella bronchiseptica. Smitten 
overføres lett mellom individer hvor mange hunder er samlet. 
Utbrudd av kennelhoste forekommer fra tid til annen i Norge.  

De vanligste symptomene er langvarig, tørr hoste, men som 
regel uten feber. Tilstanden kan i noen tilfeller utvikle seg 
videre til bronkitt eller lungebetennelse. Allmenntilstanden 
er sjelden nedsatt, men hunden bør holdes i ro til hosten har 
avtatt. Arbeidskapasiteten til bruks- og tjenestehunder kan 
bli redusert.

Vaksinasjon
Det finnes to vaksinetyper mot kennelhoste. Vaksinen som 
injiseres, består av levende svekket virus og kan foreligge i 
kombinasjon med andre vaksiner. Grunnvaksinering består 
av en enkel dose ved ca. tolv ukers alder. Dersom hunden 
vaksineres tidligere (fra åtte ukers alder), skal den ha en ny 
dose 2–4 uker senere. Revaksinering hvert år.

Den vaksinen som blir gitt i nesehulen, inneholder både 
levende, svekket parainfluensavirus og bordetellabakte-
rier. Vaksinering kan innledes ved tolv ukers alder, og det 
er nødvendig med årlig revaksinering for å opprettholde 
beskyttelsen.  Vaksineprodusenten oppgir at hunder bør gis 
første dose minst tre uker før perioden med antatt smitteri-

Tilleggsvaksiner til hund
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siko for å oppnå beskyttelse mot begge vaksineagens. For 
å oppnå beskyttelse mot B.bronchiseptica bør uvaksinerte 
hunder få dosen minst 72 timer før perioden for antatt smit-
terisiko. Denne vaksinen kan gi noe forbigående neseflådd, 
lett nysing og hoste.

Rabies
Norge har strenge bestemmelser som regulerer im-
port av hund og tilbakeførsel etter opphold i utlandet.  
Dersom hundeeier planlegger å importere hund fra  
utlandet eller ta med hunden sin på reise til utlandet, er det 
viktig å innhente informasjon i god tid hos veterinær eller på 
 Mattilsynets hjemme   side mattilsynet.no. Vaksine programmet 
ved import/tilbakeførsel av hund kan du finne her: https://
bit.ly/gyldig_rabiesvaksinasjon 

Rødrev utgjør hovedreservoar for rabiesvirus. Sykdommen 
finnes ikke i fastlands-Norge, men utbrudd hos polarrev på 
Svalbard forekommer sporadisk. Rabiesvirus smitter ved 
bitt. Rabies er en zoonose, det vil si at sykdommen kan 

smitte fra dyr til menneske. Sykdommen angriper hjernen 
og gir hjernebetennelse slik at dyret endrer oppførsel. Ville 
dyr kan oppføre seg som tamme, mens snille dyr kan bli 
aggressive. Deretter oppstår lammelser som gradvis brer 
seg til hele kroppen. Hos både mennesker og dyr fører 
sykdommen nesten alltid til døden. Dersom behandling 
igangsettes umiddelbart etter smitte, er imidlertid sjansene 
gode for å overleve.

Dersom hunden kun oppholder seg i fastlands-Norge er 
det ikke nødvendig å vaksinere mot rabies.  
 
Referanser: 
Veterinærinstituttet Oslo – VESO: Vaksiner til hund
https://www.felleskatalogen.no/medisin-vet
http://www.mattilsynet.no

Lengre tyggetid, 
renere tenner!

For daglig tann- og munnhelse

Ikke tilsatt sukker

Kornfritt

Aktivt plakkreduserenderande
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For mer informasjon om Lifeline førstehjelpsknapp:  22 07 19 40   post@lifeline.no   www.lifeline.no

Livsløp, helse og sunnhet  i et faglig perspektiv

Når sekundene teller!
Et hoggormbitt kommer alltid uventet. Med Lifeline 
førstehjelpsknapp har du alltid hoggormtabletter 
tilgjengelig. Kjøp Lifeline førstehjelpsknapp hos 
din veterinær!

Fullcertordningen – 
justert praktisering 

Heldigitalt
Hundesport 

 Etter gjennomført høring blant 
klubbene vedtok NKKs Hoved-
styre en justering av fullcertord-

ningen, som ble gjort gjeldende fra 
1.6.2021.

Justeringen medfører at kun de to beste 
hundene med CK som ikke er norske 
champions (NUCH), konkurrerer om 
cert og reservecert. Hvis den beste av 
disse er fullcertet, går certet til num-
mer to. Reservecert deles ikke ut. Om 
begge er fullcertet, deles ikke cert eller 
reservecert ut.

Tidligere fantes ikke denne begrensningen.

For klubber som har reservert seg mot 
å omfattes av fullcertordningen, er det 
ingen endringer.

 Vanligvis finner du Hundesport i postkassen. På grunn 
av omstendighetene koronapandemien har ført til, blir 
denne og de resterende utgavene i år kun tilgjengelig 

på nett. Som alt annet koster også trykking og utsendelse av 
Hundesport penger. Et heldigitalt Hundesport er bare et av 
mange helt nødvendige tiltak som er gjennomført dette siste 
året.  Selv om vi gjerne skulle produsert et fysisk magasin som 
vanlig, gir en digital utgave også noen fordeler. Vi håper 
dere har forståelse for prioriteringene vi har gjort, og at dere 
finner artiklene i denne utgaven av Hundesport interessante.
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STØTT
Norsk Kennel Klub
- hundeeiernes organsisasjon

Koronakrisen har truffet NKK med full 
kraft, nå trenger vi din hjelp. NKK taler 
hundens og hundeeieres sak. 
Norsk Kennel Klub er en ideell organisa
sjon og får ingen statsstøtte. 

Vi ber derfor om et bidrag for å hjelpe oss 
gjennom den vanskelige koronatiden.   

Hvordan kan jeg bidra?
Send ditt bidrag til Norsk Kennel Klub i 
Vippsappen med nummer #22557 eller 
benytt QR koden under.
Merk betalingen «Støtt NKK»

Har du ikke Vipps?

Du kan også bruke
kontonummer:
1602.57.15601
Merk betalingen «Støtt NKK»
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HUNDEGUIDEN
Hundeguiden er åpen for alle nettbutikker og andre 
kommersielle annonsører. For annonsering i guiden,  
kontakt Stine Korntorp i HS Media. Tlf: 62 94 69 74/ 
936 32 963, E-post: sk@hsmedia.no

NKK er ikke ansvarlig for annonsenes innhold. 

Som medlem i Agrias oppdretterklubb kan du få våre 
populære valpepakker til dine valpekjøpere.

Venter du valpekull?

www.agriabreedersclub.no

BLI MEDLEM I DAG

www.eukanuba.no

Alt du trenger
for din trening
og konkurranse

jamihundsport.se

Rimelig kjøretur – uansett om du får 
Best in Show-pokal eller ikke. 

Les mer og søk på 
essomastercard.no/NKK,
eller scann koden og  
søk rett fra mobilen.

Det er ingenting å skamme seg over om du ikke vinner, det viktigste er å være med!  
Og at kjøreturen blir såpass rimelig, gjør at du kan prøve en gang til. Norsk Kennel  
Klub har inngått avtale med Esso Mastercard om 50 øre per liter i drivstoffrabatt på  
Esso-stasjoner i Norge, for deg som er NKK-medlem*. 

I tillegg til drivstoffrabatten, får du også disse fordelene med Esso Mastercard:
• Ingen årsavgift
• 20 % rabatt på bilvask og hver 6. vask gratis**
• Rabatt på reiser, hotell, strøm og merkevarer til hjem og fritid.

Effektiv rente ved nedbetaling av  
kr 15 000 over 12 måneder er 31,13 %.  
Kostnad: kr 2 232, totalt kr 17 232. 

* Drivstoffrabatt forutsetter bruk av et Esso Mastercard på Esso-stasjoner i Norge. Full utnyttelse av den økonomiske gevinsten med rabatt, forutsetter at   
ute  stående kreditt betales ved forfall, slik at det ikke påløper renter.  ** Når du bruker rabattheftet på stasjoner hvor rabatthefte tilbys.

10203754-7110_Esso_MC_NKK_annonse_boxer_6697_180x110.indd   110203754-7110_Esso_MC_NKK_annonse_boxer_6697_180x110.indd   1 2020-03-02   10:352020-03-02   10:35
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HER FINNER DU OSS: Bogstadveien bogstadvn. 27b I Colosseum Senter sørkedalsvn. 10 I Storo Storsenter vitaminvn. 7–9 I Amfi Ullevaal 
sognsvn. 75-77 I Bryn østensjøvn. 79 I Stovner Stovner Senter 3 I Bekkestua gml ringeriksvn. 30 I Røa Vækerøvn. 205 I Østerås Senter  
otto rugesvei 80 I Slependen pustutvn. 6-14 I Brakerøya brandtenborggt. 1 I Åssiden ingeniør rybergsgate 56B 

Strømsø Senter bjørnstjerne bjørnsons gt. 60 I Kongsberg ingebjørg holthes vei 4 I Hønefoss dronningåstasgt. 4 

Moss Varnaveien varnavn. 30 I StoppTune lilletunvn. 2 I Tista Senter walkersgt. 4 I Lillehammer gudbrandsdalsvn. 188 

Gjøvik ringvn. 3 I Jessheim industrivn. 9 I Elverum kirkevn. 4 I Torvbyen gunnar nilsensgt. 16 I Sandefjord kilgata 18 

Horten trimvn. 41 I Larvik elvevn. 8 I Porsgrunn skippergt. 4 I Skien Herkules ulefossvn. 32 I Amfi Madla 

madlakrossen 7 I Maxi Sandnes gravarsvn. 7 I Stadionparken jåttåvågvn. 7 I Jærhagen solavn. 25 I Haugesund raglamyrvn. 2  
Stord meatjønnshaugen 10 I Sartor Senter sartorvn. 12 I Laksevåg Senter kringsjåvn. 83-89 I Kleppestø gamle kleppestøvn. 6 

Laguneparken lagunevn. 13 I Horisont myrdalsvn. 2 I Molde fanestrandvn. 49b I Ålesund moavn. 1 I Tiller østre rosten 34 I City  Lade  

håkon VIIs gate 9 I Kristiansund industrivn. 17 I Jekta karlsøyvn. 12 

/mustinorge

Som Venn av Musti får du alltid  hver 7. sekk med hunde- og kattefôr (1kg+) og  
kattesand fra Compact Care GRATIS. I tillegg kan vi by på GRATIS kloklipp  

(midl. stengt pga Covid-19), vennepriser, eksklusive tilbud og arrangementer. 

Hver 7. sekk GRATIS!

Vi elsker dyr!

Vi holder tellingen, sjekk ut musti.no!
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https://www.musti.no/om-venn-av-musti


NYTT DESIGN 
OG FORBEDRET SMAK

Nye Laks og bygg har forbedret smakelighet, tilsatt 
spinat (kilde til jern), glukosamin (adult) og heksagon fôrkule. 
Bygg hjelper til med optimal fordøyelse. 

Nye Lam og ris har forbedret smakelighet, tilsatt gurkemeie 
(antioksidant), glukosamin (adult large breed, senior s/m 
og senior large breed), kondroitin og heksagon fôrkule. 

Den nye fôrkulen har også høyere innhold av fuktighet som 
gir en bedre smakelighet.

Prøv den nye  
Laks og bygg eller Lam og ris

EUKANUBA 100 % komplett ernæring til hund. 

https://www.eukanuba.no/produkter/hundef%C3%B4r

