Norsk Kennel Klub sine kommentarer og innspill til Representantforslag 11 S (2016–2017)
fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir Pollestad og Kjersti Toppe.
Norsk Kennel Klub (NKK) jobber for å ivareta hunden og hundeeiernes interesser.
Hundevelferden i Norge er i dag god – og NKK jobber for å bedre denne ytterligere. NKK
representerer mer enn 500.000 hunder og 400.000 hundeeiere i Norge. Vår organisasjon har
nær 100 000 medlemskap, og jobber under mottoet «Hund til nytte og glede».
Import av registrerte hunder med kjent bakgrunn
Per i dag registrerer NKK en årlig import av ca. 2 500 renrasede og registrerte hunder. De
aller fleste av disse importeres fra Skandinavia. Det er svært viktig at denne typen import av
avlsdyr fortsetter, av hensyn til helse og velferd.
Et totalforbud mot import av hund kan bli en svært uheldig konsekvens av uforsvarlig import
av hunder til Norge. Norsk Kennel Klub er helt klare på at dette ikke er ønskelig, da import av
hunder fra seriøse oppdrettere på mange måter er en forutsetning for god hundehelse og
hundevelferd. Dette fordi genetisk variasjon, som import også bidrar til, er viktig for sunn og
etisk hundeavl og god hundevelferd.
Import av hunder med ukjent bakgrunn
Det er per i dag godt dokumentert at import av gatehunder utgjør en reell trussel både mot
dyrehelsen og dyrevelferden i Norge.
Mattilsynet advarer i dag mot å importere gatehunder. NKK støtter Mattilsynet fullt ut i
denne advarselen.
NKK er allikevel skeptiske til et totalforbud som regulerer import av hunder, også
gatehunder. Vi mener derimot at kravene til innførsel nå må gjennomgås og skjerpes. Av
hensyn til hundevelferden er det nødvendig med forebyggende behandling utover
minimumskravene som foreligger i dag. Risikoen for smitte vil reduseres ved å følge
anbefalte nye tiltak, utarbeidet av Veterinærinstituttet, som også er skissert i vedlegget som
medfølger vår merknad.
Publikum, om de allikevel ønsker å importere en gatehund, må pålegges å gjøre sitt ytterste
for å sikre seg best mulig informasjon om hundens helse. Det er utvilsomt større risiko ved
import av hund med ukjent bakgrunn enn ved import av hunder med kjent opphav og
bakgrunn. Det å importere gatehunder også fra store organisasjoner bør derfor, slik NKK ser
det, kun være mulig dersom vedkommende som importerer hunden selv sørger for at
hunden får nødvendig forebyggende behandling hos veterinær før import. Det personlige
ansvaret hos hver enkelt bør understrekes. Dette er viktig da vi vet at det i dag foregår
forfalskning av papirer i forbindelse med import av gatehund.
NKK ser et stort behov for økt kunnskap hos publikum og tollvesen om farene knyttet til
import av gatehunder. Det er også et behov for økt kunnskap hos norske veterinærer om
farer knyttet til importerte hunder og behandlingsmuligheter. Bedre informasjon

vedrørende det som i dag er anbefalt tilleggsbehandling er også helt nødvendig. Dette
gjelder også reise med hund som opprinnelig er norsk. Som alle hundeeieres organisasjon
ønsker NKK å ta del i dette informasjonsarbeidet, særlig den delen av informasjonsarbeidet
som er rettet mot landets hundeeiere.
Forslag: Stortinget ber regjeringen snarest mulig vurdere tiltak, inkludert relevant
informasjonsarbeid, for å begrense importen av kjæledyr der denne importen utgjør en
risiko for dyre- og folkehelsen i Norge, i samarbeid med relevante aktører som Mattilsynet,
Veterinærinstituttet, Den Norske Veterinærforening og Norsk Kennel Klub.
Vedlegg: Forslag til tilleggskrav
Før eksport:






Undersøkelse foretatt av veterinær, prøveuttak for undersøkelse av generell
helsetilstand og viktige agens som kan forekomme i aktuelt land.
Repeterte undersøkelser om nødvendig for å utelukke infeksjon. Adferdskontroll for
å unngå import av aggressive hunder.
Kontroll av vaksinasjonsstatus, og eventuelt vaksinasjon mot valpesyke,
parvovirusinfeksjon, smittsom leverbetennelse og leptospirose i tillegg til rabies.
Behandling mot flått, lopper og andre ektoparasitter.
Behandling mot vanlig forekommende tarmparasitter.

Grensekontroll:



Registrering av antall importerte hunder og opprinnelse.
Veterinærkontroll.

Etter import:





Veterinærundersøkelse, med prøvetaking for ulike tarmparasitter og eventuelt andre
smittsomme agens. Etterfølges av adekvat behandling.
Inntil resultater foreligger og behandling er avsluttet, forsiktighet i forhold til kontakt
med dyr og mennesker (slikking bør unngås), avføring bør samles og kastes i lukket
pose.
Dersom en hund biter de første seks måneder etter import, må den følges opp av
veterinær og eier i 14 dager etter episoden for å se om den har symptomer på rabies.
Den bør ikke avlives i den perioden.

