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Fokus på sunn hundeavl er bra!

» Hva er årsaken til at noen hunderaser (og blandingshunder) har 
helseproblemer?
– Manglende styring fra NKK?

• For lite krav?

• For lite informasjon og utdanning?

– Mangel på sunnhet i rasestandarder?

– Manglende styring fra myndighetene?
• Lite kontroll med ulovlig import?

• For liten oversikt over antall hunder?

• For liten oversikt over arvelige lidelser?

• For lett å avle og selge hund uten kunnskap og innsikt?

– Bidrar veterinærene nok? DNV?

– Rådet for dyreetikk

»Vi må prøve å finne løsninger sammen!
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» Hundeeiernes organisasjon
– En av landets største frivillige organisasjoner med over 73.000 medlemmer

– Ca 270 medlemsklubber

– Ideel organisasjon, dvs. alle penger går tilbake til hundeeierne 

» Aktiviteter med hunder
– Utstilling, lydighet, agility, jaktprøver, brukshundprøver, etc

» Registrerer rasehunder – stambokføring
– ca. 30 000 hunder årlig

– Setter krav til avlsdyr i samarbeid med raseklubbene

– Etiske grunnregler

– Avlsstrategi

– Helseregistrering for screeningundersøkelser - DogWeb

– Retningslinjer for hold og trening av hund

» Medlem i den internasjonale hundeverdenen (FCI, NKU, IPDF)

» Samarbeidspartner i forskningsprosjekter 

» For de som står utenfor NKK gjelder «kun» landets lover
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Hundeavl i Norge
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Hundeavl i NKK

» NKK er IKKE en standard avlsorganisasjon
– …selv om vi registrerer ca. 30 000 hunder årlig

– Hundeavl i Norge foregår i de norske hjem, på privat initiativ 
• Avlsdyrene i NKK er kjæledyrene til folk

– NKK kan ikke bestemme hvilke hunder som skal pares med hvem, rotasjonsavl, 
etc.

– Svært få oppdrettere i NKK driver i stor skala

– Følelser og ønsker for avlsdyr, heller enn fokus på avkastning

– Ulike hunderaser er svært ulike
• Ulike bruksegenskaper og eksteriør

• Ulik helsetilstand
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Oppdrett i stort omfang?
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Oversikt over gjennomsnittlig antall kull per oppdretter per år beregnet på grunnlag av NKKs registreringsdata. 
Tabellen tar utgangspunkt i antall kull som er registrert per år, dvs at de årene en oppdretter ikke har hatt kull vil 
ikke fremgå av tabellen. Det er obligatorisk for oppdrettere som registrer valper i NKK å registrere alle kull – og alle 
valpene i kullet. Materialet omfatter i alt 58.129 kull med til sammen 274.975 valper i perioden 2007-2016
(modifisert fra A. Indrebø og K.W. Prestrud. Samarbeid for sunn hundeavl. Artikkel sendt til NVT høsten 2017 for 
publisering)

Ant kull/år
(de årene de har kull)

% oppdrettere

1 73,5

2 15,1

3 5,8

4 2,5

5 1,2

>5 1,9

Sum 100

• «Valpefabrikker» eksisterer i Norge.

Oppdrettere hos NKK:
89% har 2 kull eller mindre i året



Hundeavl i NKK (forts.)

– Det er frivillig å være med i NKK/følge våre regler og retningslinjer
• …men oppdrettere som er tilknyttet NKK og bryter våre regler/krav vil 

møte sanksjoner. 

– Får ikke registrert hundene i NKK

– Avkom får avlssperre

– 15 000 kr i gebyr

• Mer alvorlige brudd kan føre til strengere reaksjoner

– For strenge regler kan føre til at flere avler utenfor NKK-systemet
– Mattilsynet har uttrykt bekymring for dette (brev av 26.10.2015 og 

muntlig under debatt, Arendalsuka)

– Danmark har erfaringer med dette

– For de som avler utenfor NKK-systemet gjelder bare norsk lov

– NKK har det overordnede ansvaret for avlen
• Raseansvaret er delegert til de ulike rasekubbene
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Statistikk 10 på topp
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Andre raser å merke seg
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Krysninger av raser/varianter

» Raser som krysses regelmessig
– FCI har åpnet for krysning av en rekke nært beslektede raser, avkom etter 

disse krysningene registreres på vanlig måte i NKK 
• Eks: belgiske fårehunder (malinois, tervuren, gorenendal, laekenois), mindre 

griffonraser, dachshundraser, hårlagsvarianter av chihuahua, weimaraner, 
størrelsesvarianter av pudler, etc.

» To ulike typer krysningsprosjekter i NKK
– Krysninger mellom beslektede raser

• Eksempel: Krysninger mellom 3 norske harehundraser (haldenstøver, hygenhund 
og dunker) siden tidlig 90-tall

– Krysninger mellom ikke-beslektede raser
• Krysningsprosjektet for norsk lundehund

– Krysses med norsk buhund, norrbottenspets og islandsk fårehund

» Åpne stambøker for 5 raser
– Border collie, grønlandshund, finsk lapphund, svensk lapphund, lapsk 

vallhund
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Avl i og utenfor kennelklubben
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» I «gamle dager» antok vi at nesten alle (>90%) av renrasede hunder var registrert i 
NKK

» Slik er det ikke i dag
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Hva vet vi i dag om avl utenfor raseklubbene og innførsel 
av raser for salg?

 Vi vet ikke så mye – men det er antagelig økende omfang

 Tallene fra DyreID har begrensninger 
 ID-merking i Norge

 Omregistreres etter import

 «Designerhunder» i vinden 
 Cobberdog, Cockapoo, Labradoodle, PomChi

 Enkelte av disse oppdretterne er store, og kommersielle

 Villedende informasjon ved salg?

 Varierende grad av helseundersøkelser og dokumentasjon

 Tidligere var blandingshunder stort sett
resultat av tjuvparing, eller ønskede som 
brukshunder (eks alaska-husky)



Forskjell på hunder innenfor/utenfor NKK?

» Ingen sikker oversikt over hunder i / utenfor NKK
– Hjelper det vi gjør?

– Gjør flere krav at flere avler utenfor systemet – uten noen kontroll?

» Danskene har oversikt over hvor mange som er registrert i og utenfor 
DKK
– Obligatorisk ID-merking av alle hunder ved 8 ukers alder – pålagt av 

myndighetene

– Lovpålagt at alle hunder må registreres i Dansk Hunderegister (DHR)

– Har mulighet til å se på sunnhet i og utenfor DKK

» DKK så at andelen registrerte hunder sank etter hvert som de innførte 
flere krav

09.01.2020



Registrering av helsedata på NKK-
registrerte hunder

» Registrering av helsedata i NKKs DogWeb (database)
– Screeningundersøkelser 

– Kliniske symptomer på arvelig sykdom

» Raseklubbenes egne statistikker
– Helseundersøkelser i regi av NMBU veterinærhøgskolen (Frode Lingaas)

– Egeninitierte registreringer

– Egne belønningssystemer
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Registrering av helsedata

» Registrering av helsedata i NKKs DogWeb (database)
– Screeningundersøkelser 

• Skjelettlidelser 

– HD-hofteleddsdysplasi

– AD-albueleddsdysplasi

– Patellaluksasjon

– Spondylose hos boxer

– Ryggsøylen hos dachs

• DNA-tester 

• Øyesykdommer 

• Hjertelidelser 

• BOAS-gradering

• Mentaltester
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Registrering av helsedata (forts.) 

» Registrering av helsedata i NKKs DogWeb (database)

– Kliniske symptomer på arvelig sykdom
• Rapporteres av veterinær  - godkjennes av eier

• Skjelettlidelser som har gitt kliniske symptomer

– Også utenom/før offisiell undersøkelsesalder (HD, AD, 
patellaluksasjon, etc).

• Alle andre arvelige sykdommer

– Veterinæren rapporterer inn. Resultatet publiseres i DogWeb.

• Samarbeid med DyreIDs diagnoseregister Pyramidion og 
(forhåpentligvis journalsystemer) vil gjøre dette enklere 
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» Kommer bilde av DogWeb og helseregistreringer
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Registrering av helsedata (forts.) 
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» Raseklubbenes egne statistikker
– Helseundersøkelser i regi av NMBU veterinærhøgskolen (Frode Lingaas)

• Viser at helsetilstanden gjennomgående er god
• Klubbene forespørres om å sende blodprøve til NMBU for forskning – utvikling av DNA-

tester
– Egeninitierte registreringer

• DNA-tester ikke i NKK
• Hjerteundersøkelser (bulldog)
• Attester fra veterinærer
• Belastningstest (bulldog’er)
• Utstillingsresultater
• Keisersnitt

– Egne belønningssystemer
• Norsk Bulldog Klubb

– Hyperurikosuri (urinstein), belastningstest, hjertestatus, patellastatus, øyeundersøkelse,
• Norsk Cavalierklubb (kommer) 

» Vi trenger data på ALLE norske hunder
» Kunnskap og dokumentasjon
» Ting tar tid

– Hvorfor?



NKKs arbeid for å påvirke sunn hundeavl

» Regler og retningslinjer for 
registrering av hund 
– helsekrav til foreldredyr

» Registrering av sykdom

» RAS (rasespesifikke avlsstrategier)

» Opplæring av oppdrettere

» Opplæring av medlemmer i NKKs 
raseklubber

» Bidrar til forskningsarbeid på hund
– Via NMBU veterinærhøgskolen, NKU 

(Nordisk Kennel Union)

» Opplæring av eksteriørdommere

» Informasjon til valpekjøpere 
– Kjopehund.no

» Informasjon rettet mot veterinærer

» Deltagelse i tverrfaglige 
arbeidsgrupper og diskusjonsforum
– DNV, Mattilsynet Dyrebeskyttelsen, etc

» Brev med oppfordringer til Mattilsynet 
(2015)

» Møter med departement og politiske 
partier

» IPFD – DogWellNet 
– DogHealth Workshop
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NKKs etiske grunnregler for 
avl og oppdrett

» Kun funksjonelt friske hunder skal brukes i avl

» Tispas alder
– Minimum 18 måneder, maksimum 8 år – på 

paringstidspunktet!

» Tette kull 

» Antall kull/tispe
– Max 5

» DNA-resultater (enkel recessiv nedarving): 
– minst en av foreldrene må være fri

» Innavlsgrad
– skal aldri være 25% eller mer (søsken, far/datter, 

mor/sønn)

– Anbefalt < 6,25% ( lengre ut enn søskenbarn)
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NKKs avlsstrategi

» Kunnskap og utdanning

» Funksjonelt friske hunder!

» Tisper som skal utelukkes fra videre avl
– De som ikke kan føde naturlig

• Maternal inerti, 2 keisersnitt. Statement om planlagte keisersnitt

» Et avlsprogram skal ikke utelukke mer enn 50% av rasen

» 5%-regelen
– En hund bør ikke har flere avkom enn 5 % av antall 

registrerte hunder i rasen over en femårsperiode
• Eks: 200 hunder/år x 5år = 1000 

– 1000 X 5% = 50 avkom
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Opplæring

» Kurs og seminarer
– Oppdretterskolen
– Avlsrådskurs
– NKKs Forskningsforum hund
– BOAS-graderingskurs for veterinærer
– Røntgenkurs for veterinærer
– Auskultasjonskurs for veterinærer 

(kommer) 
– Seminarer for raseklubber

• Fokus på aktuelle problemer i hver 
rase

– Undervisning av eksteriørdommere
– Diverse andre store seminarer

• HD-seminar
• Atferdsseminar
• Etc.

– Informasjonsstand på større 
veterinærkurs

– Etc…

» Skriftlig opplæring
– Genetikk avl og oppdrett (bok)
– Artikler i Hundesport og NVT
– Artikler og informasjon på nettsider
– Informasjonsbrosjyrer

• NKKs Etiske grunnregler for avl og 
oppdrett og avlsstrategi

• Informasjon om hundeavl
• Sunn hundeavl – NKK trenger 

veterinærens hjelp
• Etiske retningslinjer for hold og 

trening av hund
• NKKs Antidopingreglement

– BSI (Breed Specific Instructions
regarding exaggerations in pedigree
dogs)

– Dommerkompendier
– Etc…
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Sentralt i NKKs avlsstrategi står bevisstgjøring gjennom utdanning og 
opplæring. Vi ønsker å fokusere på kunnskap, samarbeid, åpenhet og respekt 
blant oppdrettere og hundeeiere.



Rasestandarden

» Rasestandarden er til for å gi en viss forutsigbarhet innen eksteriør og 
mentalitet (vite hva man får)

» Standarden eies av «rasens hjemland»

» Rasestandarden setter den ytre rammen for hvordan rasen skal se ut
– Ofte uspesifikke, med rom for tolkning

– Mote og trender påvirker utseende til hunder

• Eksempler: 
Rasestandard: “Snuteparti: Kort.”

– Staffordshire bull terrier 
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Rasestandard om snuteparti: 

“Relativt kort, stumpt, kvadratisk, ikke oppsvinget.”

– Mops! 

Foto: Sandra Holme

Illustrasjon: University of Cambridge



Eksteriørtrender som går MOT rasestandarden
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Det fins en del hunder med en mer epleformet (rund) 
hodeskalle. 
• Denne hodefasongen finner en del mennesker 

apellerende. 
• Rund hodefasong har vist seg å gi økt risiko for 

syringomyeli (sykdom i sentralnervesystemet)



» Dokument som peker på eksteriør- og mentaltrekk i 
rasestandarden som kan true hundenes sunnhet og 
velferd dersom de blir for overdrevne

» Program som skal hjelpe eksteriørdommerne til å
– Ikke permiere hunder med overdrevet og usunt eksteriør

– Premiere hunder med optimal balanse mellom rasetype 
og sunnhet

» BSI fokuserer både på de generelle kravene til 
funksjonalitet samt konkrete utfordringer for 
forskjellige raser.

» Bidra til sunn hundeavl 
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BSI - Breed Specific Instructions



BSI - Basic for all dogs

» Pust

» Øyer

» Bitt og tenner

» Vekt/hold

» Hud og pels

» Bevegelser

» Atferd/mentalitet
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BSI- Typer og raser

» Tydelig tendens til at rasetyper har liknende 
trekk som kan bli for ekstreme
– Brachycephale

– Chondrodystrofe

– Dvergraser

– Molosser-/doggetyper

» Enkelte raser er nevnt spesielt
– Spesifikke «areas of risk» nevnes der 

rasestandarden kan ha negativ effekt på helse og 
velferd hvis trekkene overdrives.
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Hvem når NKK?

» Disse når vi
– Hunder som registreres i NKK
– Oppdrettere og medlemmer i NKK-

tilknyttede klubber som er interesserte i 
kurs og informasjon

– Veterinærene???

» Disse når ikke NKK?
– Importdyr
– Hunder som avles – og selges –

utenfor NKK-systemet
• Stadig flere
• Rasehunder og blandingshunder
• Mattilsynet har uttrykt bekymring for 

dette

– Valpekjøperne (kjopehund.no)
– Media?
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Norsk 
Kennel Klub



NKKs ønsker hjelp til bl.a.

» Innføring av et norsk hunderegister
– Krav til ID-merking av alle hunder

» Sykdomsinformasjon
– Statistikk på rasenivå

– Individbasert registrering

» Meldeplikt på opererte hunder

» Midler til økt informasjon til 
valpekjøpere

» Midler til forskning på hund!

» Og selvsagt en drøm om
– Krav til obligatorisk oppdretterkurs

– Krav til veterinærattest på foreldredyr
• Også de som kun selger via finn.no

– Forby planlagte keisersnitt
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