
 

 

 

Søknad om dispensasjon for bruk av hund i avl som tidligere er ilagt avlssperre på 
bakgrunn av brudd på NKKs Etiske grunnregler pkt 7. 

Søknaden sendes Norsk Kennel Klub, Postboks 163 Bryn, 0611 Oslo 
Veterinærkontroll må være foretatt og bekreftet av veterinæren før søknaden sendes NKK 
Søknaden kan sendes inn av eier eller veterinær, og skal sendes NKK i god tid før paring 
Kopi av eventuell tillatelse fra NKK må vedlegges registreringsanmeldelsen for valpekullet 

Opplysninger gitt av hundens eier 
Rase 
 
 

Hundens registreringsnavn 
 
 

Fødselsdato Registreringsnummer 
 

 

ID-nummer (chipnummer eller tatoveringsnummer) 

Eier 
 
 

Adresse 
 
 

Telefon 
 
e-mail 

 
                                                                                                                               
Årsak til at hunden er ilagt avlssperre: ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Har hunden tidligere vært brukt i avl?                     nei    ja  Antall kull:……………... 

Planlagt partner: 

Registreringsnummer 

 
Hundens registreringsnavn 

Fødselsdato  

 
ID-nummer 

 

Innavlsgrad på det planlagte kullet (basert på 6 generasjoners stamtavle):………………………………  

Begrunnelse for ønske om bruk av hunden i avl (begrunnelse kan også vedlegges):…………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jeg erklærer at opplysningene gitt av meg på 
dette skjema er korrekte. Jeg er inneforstått 
med at veterinæren kan sende inn dette 
skjemaet til NKK dersom resultatet av 
veterinærundersøkelsen er at paring frarådes, 
samt at NKK kan be om raseklubbens 
vurdering før søknaden avgjøres og informere 
raseklubb om NKKs avgjørelse 

 
 
 
Eiers underskrift  

 
Veterinærattest 
 

Følgende funn er gjort av meg i dag på bakgrunn av klinisk undersøkelse (ua angir at det ikke er noe å bemerke)  
 
 

Generell helsetilstand 

 

Hud, ører 

 

Øyne 
 

Hjerte, auskultasjon 

 

Bevegelser 

     
 

Kjønnsorganer 
 

Jur 

 

Er det gjort andre funn av betydning for hvorvidt hunden bør kunne brukes i avl? 
Hvis ja, gi en kort beskrivelse av funnene 

 
 

Vil du, på bakgrunn av den kliniske undersøkelsen og eventuelt 
ytterligere kjennskap til hundens helsetilstand samt opplysninger 
gitt av eier på dette skjema, fraråde at denne hunden brukes i avl 
(forutsatt at den pares innen 3 mnd)?   
 

Ja – jeg fraråder at denne hunden brukes i avl                  

Nei – jeg fraråder ikke at denne hunden brukes i avl      

Har du foretatt kontroll av hundens ID-merking (med skanner 
eller visuelt) og kan bekrefte hundens identitet? 
 

 Ja             nei    
 
ID-nummer:  …………………………………………………………..                           

 
 

 
 
         Sted                                   Dato                                                  Veterinærens underskrift og stempel 

 

Resultat av Norsk Kennel Klubs behandling av søknaden  
 

   ja -   NKK gir tillatelse til at overnevnte hund kan ha ett valpekull, forutsatt at paringen finner sted innen 3 mnd fra 

                  tidspunktet for veterinærundersøkelsen angitt over   

  nei - NKK gir ikke tillatelse til at overnevnte hund kan ha valpekull 

 
 

 
 
         Sted                                   Dato                                      underskrift på vegne av Norsk Kennel Klub 



 

 
 
Informasjon angående behandling av søknad om dispensasjon for bruk av 
hund i avl som tidligere er ilagt avlssperre på bakgrunn av brudd på NKKs 
Etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7.  
 
I NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, pkt 7, 1. strekpunkt, står følgende: Tispen skal 
være minst 18 mnd på paringstidspunktet.  
I NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, pkt 7, 2. strekpunkt, står følgende: Dersom en 
tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes.  
I NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, pkt 7, 3. strekpunkt, står følgende: En tispe 
skal ikke ha mer enn 5 kull, og paring skal ikke finne sted etter fylte 8 år.  
 
Ved brudd på disse punktene ble tidligere valpene registrert med avlssperre, uten at det 
forelå økt risiko for sykdom hos valpene. Det er nå åpnet for at det kan søkes om 
dispensasjon til å bruke disse avkommene i avl som er ilagt avlssperre på bakgrunn av brudd 
på pkt 7.  
 
Søknaden vil bli vurdert av et utvalg bestående av representanter ansatt i Regnskaps- og 
registreringsavdeling og i Helseavdelingen.  
 
Dispensasjon kan kun gis til ett kull med en angitt partner. Dersom det tidligere er innvilget 
dispensasjon for bruk i avl av hunden som har avlssperre, kan ny dispensasjon ikke gis før 
avkommene er helseundersøkt i overensstemmelse med raseklubbens anbefalinger.  
 
Dispensasjon vil i utgangspunktet ikke bli gitt dersom 
1. veterinær fraråder at hunden brukes i avl 
2. det er foretatt to eller flere keisersnitt på tispa 
3. tispa er over 8 år og ikke har hatt kull tidligere 
4. tispa er over 10 år  
5. tispa har allerede hatt 5 kull 
 
Helseopplysninger og eventuelle bruks/jaktpremieringer for begge hundene i den 
kombinasjonen det søkes om, samt hos deres nære slektninger og eventuelle tidligere 
avkom, vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknaden.  
 
Utvalget kan fravike et av punktene 2, 3, 4 og 5 på faglig bakgrunn i helt spesielle tilfeller.  
 
NKK forbeholder seg retten til å innhente informasjon og vurdering fra raseklubben før 
endelig avgjørelse blir tatt i NKK. Raseklubben gis en frist på 2 uker for å komme med 
tilbakemelding. Oppdretter kan med fordel kontakte raseklubben for en vurdering før 
søknaden sendes inn.  
 
Raseklubben vil bli informert om NKK sin avgjørelse av søknaden.  
 
Ved innvilging av søknaden er det en forutsetning at paringen finner sted innen 3 mnd fra 
tidspunktet for veterinærundersøkelsen som er angitt på skjemaet. NKK vil bestrebe seg på å 
gjøre saksbehandlingstiden så kort som mulig, men en saksbehandlingstid i NKK på inntil 6 
uker må påregnes. 

 


