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Statsbudsjettet 2023: Forskningsmidler til hund 
 
Norsk Kennel Klub (NKK) er en av Norges største ideelle organisasjoner, med 267 
medlemsklubber og over 100 000 medlemmer. Vi registrerer om lag 35 000 hunder i året, 
som er over halvparten av hundene som fødes i Norge.  
 
Det finnes hund i hver fjerde norske husholdning, men verdien av hund og hundehold kan 
ikke måles i økonomiske verdier. Hunden løser likevel viktige samfunnsoppdrag og bidrar til 
bedre folkehelse.   
 
Samfunnet forventer at organisasjoner som NKK skal gjennomføre kunnskapsbaserte tiltak 
for å sikre best mulig helse, dyrevelferd og avl.  En forutsetning for å lykkes med den 
organiserte avlen er at den er forskningsbasert. Derfor trengs det mer vitenskapelig 
kunnskap om norske hunders helse og da må det stilles forskningsmidler til rådighet. Det er 
også avgjørende for at avlsorganisasjoner skal kunne oppfylle kravene i ny forskrift om 
hundeavl.  
 
De siste 15 årene har prosjektmidler i Norges forskningsråd (NFR) som kan brukes til 
forskning på hundens dyrevelferd vært utilgjengelig. De er tilpasset industri og landbruk, 
med krav om at resultatene skal gi økonomisk inntjening.  
 
I hundeavl er bedret helse og dyrevelferd et hovedmål som ikke lett kan knyttes til 
dokumentert økt økonomisk resultat verken for NKK eller andre. Det betyr at også 
brukerstyrte prosjekter i hovedsak «er stengt» for forskning på hund. Det må lages 
programmer som gjør det mulig for forskningsinstitusjoner å søke i samarbeid med NKK. 
 
Det kan være store forskjeller i både hunderaser, populasjoner og sykdommer fra land til 
land. Til tross for dette forskes det svært lite på norske hundebestander. Når hunden er en 
så viktig del av nordmenns liv, er det et tankekors at det mangler offentlige midler til 
forskning på hund.  
 
Bedre dyrevelferd må gjelde uavhengig av bruksområde. Derfor håper vi Stortinget vil 
tilgjengeliggjøre midler til forskning på dyrs helse, uten å sette krav om økonomisk 
produksjonsverdi.  


