


 
Jeg har ikke vært, og er ikke, medlem av NGK eller NKK, etter vedtak av 2018.  
Det har vært en stor belastning for meg, både privat, men også i mitt daglige virke, å ikke 
kunne ta del i tilstelninger i regi av FKF, NKK. Etter 30 år som svært aktiv, er mye av min 
sosiale omgangskrets i fuglehundmiljøet i Norden. Fem års registreringssperre, er også nok til 
å hviske ut mitt oppdrett, etter hunder som både har prestert best på fuglehundprøver, og 
ligget nedfrosset i NKK`s sædbank i 25 år. 
 
Jeg har vært i den villfarelse å tro at så lenge jeg ikke var knyttet opp til NKK, og valpene ikke 
kunne registreres, sto jeg fritt til å avle etter eget skjønn. Det er uvitenhet fra min side, og jeg 
kan bare legge meg flat, og beklage det inntrufne. Jeg var ikke kjent med, til tross for mange 
gangers gjennomlesning av NKK`s etiske retningslinjer for avl gjennom årene, at et registrert 
kennelnavn utelukket avl av blandingshunder. 
 
Nevnte kull ble laget ved tre gangers inseminering av veterinær Leif Homme, som har jobbet i 
mattilsynet i mange år. Han synes det var fint å krysse disse rasene, med tanke på helse. 
Andre erfarne oppdrettere i miljøet, har heller ikke nevnt dette forbudet, i planleggingen av 
kullet.  
 
Igjen kan jeg bare beklage min uvitenhet, og forsikre om at jeg ønsker å følge NKK`s lover og 
etiske retningslinjer, etter beste evne i fremtiden.  

 
DUs vurdering: DU finner det bevist at  har avlet blandingshunder og annonsert dem 
utad med bruk av kennelnavnet sitt. Det foreligger derfor brudd på NKKs registreringsregler pkt 6.1 
pkt 9:   
 

«Oppdrettere som har et registrert kennelnavn, skal ikke avle blandingshunder. Kennelnavn 
skal ikke brukes ved registrering i NOX-registeret, i forbindelse med uregistrerte valper eller 
blandingshunder.»  

 
Ved brudd på NKKs registreringsregler, jf NKKs lover § 7-2 a) kan det ilegges reaksjoner som nevnt i § 
7-3. DU har i den sammenheng lagt vekt på at  per i dag fortsatt er underlagt reaksjoner 

fra tidligere disiplinærsaker.  
 
DU har mot denne bakgrunn funnet det riktig å frata  kennelnavnet « » samt tap av 
rett til fremtidig registrering av kennelnavn, jf NKKs lover § 7-3 d). I tillegg ilegges 5 års 
registreringsforbud jf NKKs lover § 7-3 c). Ettersom  allerede er underlagt 
registreringsforbud settes sluttdato på registreringsforbudet ca 5 år frem i tid fra d.d. til 1 november 
2027. 
 
Vedtak:  
 
Som følge av brudd på NKKs lover § 7-3 a) fradømmes  kennelnavnet  samt 
rett til å inneha fremtidige kennelnavn, jf NKKs lover § 7-3 d), samt ilegges registreringsforbud frem 
til 1. november 2027, jf NKKs lover § 7-3 c). 
 
Avgjørelsen kan ankes til Ankeutvalget, jf NKKs lover § 7-6. Ankefristen er to uker fra avgjørelsen ble 

sendt. Anken vil ikke bli behandlet før ankegebyr pålydende kr. 1050,- er innbetalt og registrert 

mottatt på kontonummer 5082.05.23730, og må betales innen ankefristens utløp. Betalingen merkes 

med saksnummer. Anken skal vise til hvilket vedtak det ankes over, og den skal være skriftlig 

begrunnet. Anken sendes til NKKs Administrasjon på epost til org.avd@nkk.no. 



 
Med vennlig hilsen  

Norsk Kennel Klub  

 
Brit H. Mathisen 

Leder, Domsutvalget 

 

 




