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Høring på utkast til endring i forskrift om velferd for hest og hund i
konkurranser
Det vises til høring publisert på Mattilsynets nettsider 14.6.2021, samt til telefonsamtale med
seniorrådgiver Kristel Halvorsen Foss 23.7.2021 hvor Norsk Kennel Klub ble gitt anledning til å
inngi høringsinnspill innen 31.7.2021.
Endringene som planlegges i forskriften er i det vesentlige rettet mot hest, men med ett unntak. Det
er punktet som omhandler hund Norsk Kennel Klub ønsker å kommentere.
Innspill knyttet til endringer i forskriftens § 5 annet ledd tredje punktum om bruk av dyr som
ammer.
Forskriften som trådte i kraft 1.7.2021, § 5 lyder:

Endringen som nå er på høring er slik vi forstår det kun ment å endre annet ledd, tredje punktum i
bestemmelsen; «Dyr som ammer, skal ikke brukes i konkurranser», slik at denne endres til «Dyr
som ammer, skal ikke brukes i andre konkurranser enn utstilling.»
Norsk Kennel Klub (NKK) mener endringen ikke er ønskelig knyttet til hund.
NKK er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge og har til formål blant
annet å fremme positive aktiviteter med hund, hundesport samt forvaltningen av den enkelte rase.
NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning,
både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
Som ledd i dette arbeidet har NKK og våre klubber og forbund rundt 50 ulike regelverk knyttet til
eksteriørutstilling, rasespesifikke prøver og aktivitetskonkurranser for og med hund.
For å sikre god dyrevelferd og ivaretakelse av både tisper med valper og valper har alle NKKs
regelverk bestemmelser knyttet til deltakelse av drektige tisper, tisper med valper og alder for når
valper selv kan delta eller være til stede på utstillinger, prøver og arrangementer.
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I forhold til tisper med valper inneholder NKKs ulike regelverk at tispene ikke kan delta i
konkurranser før valpene minimum er hhv. 56 eller 75 dager. På utstilling gjelder at tisper ikke må
ha valper under 75 dager. Det er NKKs oppfatning at vi ved disse reglene ivareta både velferden til
tispa så lenge hun har valper, og at det verner valpene både mot stress ved tispas fravær og mot
mulig smitte e.l. tispa kan bli disponert for på arrangementer med mange hunder samlet. Vid
Generelt i NKKs regelverk er at valper ikke får være til stede på utstillinger, prøver eller andre
aktivitetskonkurranser før de er minimum 4 måneder. Dette av hensyn til valpene selv, både av
hensyn til mulig smitte e.l., men også da store arrangementer kan oppleves som overveldende for
valper i svært ung alder.
NKK er selvfølgelig kjent med at den foreslåtte endringen i forskriftens § 5 annet ledd tredje
punktum ikke er til hinder for strengere reguleringer i våre organisasjonsinterne regelverk, men vi
ønsker å gi uttrykk for at NKK mener det vil være feil å tillate at hunder som ammer skal kunne
delta på utstilling. Ammeperioden hos hund er kort, vanligvis 5-6 uker, maksimalt 8 uker som er
den alder de fleste valper flytter til sine nye eiere. Vår mening er at hunder som ammer ikke skal
brukes i noen form for konkurranser.
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