Rutiner ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett,
samt håndtering av dispensasjonssøknader fra grunnreglene
Godkjent av NKKs Hovedstyre 27.8.12, revidert 25.05.2016
Dispensasjonssøknader og brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vil bli behandlet av
en gruppe som består av representanter fra både Helse- og Registreringsavdelingen. Som tidligere vil
saker med gjentatte eller grove brudd oversendes Disiplinærkomiteen.
En oppdatert versjon av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrette finnes på www.nkk.no.

1. Søknad om dispensasjon
1.1 Paring av tispe over 8 år
I revidert versjon av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett (juni 2016), er det ikke lengre
nødvendig å søke dispensasjon for kull på tispe over 8 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år skal
det vedlegges et eget skjema med veterinærattest sammen med registreringsanmeldelsen. Dette
skjemaet er tilgjengelig på nkk.no. Veterinærattesten skal ikke være datert eldre enn en måned ved
paring og det skal fremkomme at veterinær ikke fraråder paringen.
En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år, og en tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9
år.
1.2 Antall kull
Det gis ikke lengre mulighet til å søke om dispensasjon for 6 valpekull iht. NKKs etiske grunnregler
for avl og oppdrett (juni 2016). En tispe skal maksimalt ha 5 valpekull.
1.3 Innavlsgrad over 25%
Det gis ikke lengre mulighet til å søke om dispensasjon for innavlsgrad over 25 % eller høyere iht.
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett (juni 2016).
1.4 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
Ved brudd på pkt. 7 ble valpene inntil 01.10.2013 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.
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.
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.
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Ved innvilgning 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 på inntil 6 uker må påregnes.
Vi gjør oppmerksom på at dette KUN gjelder valper som er gitt avlssperre pga brudd på pkt. 7; HS
vedtok 23.2.2013 at det ikke kan gis dispensasjon for valper som er pålagt avlssperre etter brudd på
pkt. 2.
1.5 Andre dispensasjoner
I helt spesielle tilfeller kan Helseavdelingen etter søknad gi dispensasjon i følgende saker:
 Krav om kjent status hos en av foreldredyr mht til screeningundersøkelser (HD, AD, andre
røntgendiagnoser, øyelysning, DNA-status og eventuelle andre krav) for registrering av
valper. Dette vil normalt bli gjort i samråd med rasekubben.
Eksempel: dødsfall hos en av foreldrene før kjent status foreligger (må dokumenteres).
 Dispensasjon fra NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, også i tilfeller der det ikke er
spesifikt angitt i reglene at det er mulig å søke om dispensasjon. Raseklubben vil bli informert.
Eksempel: Intervall mellom kull hvor det kun er snakk om få ukers avvik i forhold til
grunnreglene.
 Oppheving av avlssperre på faglig grunnlag (avlssperre pålagt pga tett innavl kan ikke
oppheves).
Eksempel: avlssperre ilagt pga feildiagnostisering.

2. Håndtering av brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett
2.1 Generelt
NKKs intensjon er at flest mulig valper skal registreres. Registrering med avlssperre benyttes kun for
valper hvor det er økt risiko for sykdom. NKK kan avslå registrering av valper ved grove eller
gjentatte brudd på reglene. Ved brudd på grunnreglene tilkommer et saksbehandlingsgebyr, se
www.nkk.no for oppdaterte priser.
Ved førstegangsbrudd på reglene vil oppdretter få en advarsel om at ved ytterligere brudd vil saken bli
rapportert til Disiplinærutvalget og kan resultere i tidsbegrenset registreringsforbud for oppdretter.
Dersom oppdretter tidligere har brutt reglene – eller ved grovt førstegangsbrudd vil saken sendes
direkte til Disiplinærutvalget.
Ved brudd som kan gå på bekostning av velferden til tispa, vil valpene som en hovedregel bli
registret uten restriksjoner. Tispa vil normalt ilegges enten avlskarantene eller et ikke tidsbegrenset
avlsforbud. Ved grove eller gjentatte brudd kan NKK avslå registrering.

2.2 Økt risiko for sykdom hos avkom
Eksempler på kombinasjoner som antas å gi høy risiko for sykdom hos valpene, og hvor valpene
normalt registreres med avlssperre er:
 Innavlsgrad på valpene ≥ 25% i 6 generasjoner
 Det kan bevises ved veterinærattest eller attest fra atferdsspesialist at en/begge foreldre har
alvorlige eller kroniske helseproblemer – mentalt eller fysisk
 En (eller begge) foreldre har sterk grad HD/AD
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Ved paring av to hunder av fargen merle, droplet eller harlekin (Mm) vil valper med genotype MM ha
alvorlige defekter. De øvrige valpene (Mm eller mm) har ikke økt risiko for helseproblemer som
skyldes dette genet og vil kunne registreres uten avlssperre.
Ved paring av to hunder som er DNA-testet bærere for en bestemt sykdom med recessiv nedarving, vil
oppdretter pålegges å DNA-teste hele kullet før registrering. Alle valpene i kullet må være
forhåndsregistrert og ID-merket senest samtidig med prøvetaking. Affiserte valper vil bli registrert
med avlssperre. De øvrige valpene har ikke økt risiko for helseproblemer og vil kunne registreres uten
avlssperre.
2.3 Tjuvparing
Brudd på reglene kan være et resultat av en tjuvparing, og det kan i de tilfeller kreves DNA-analyse av
valpene samt valpenes foreldre før valpene kan registreres. Oppdretter må dekke alle utgifter i
forbindelse med blodprøvetaking og analyse.

3. Ankemulighet
Oppdretter kan anke avgjørelser vedrørende brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett
samt avslag på dispensasjonssøknader til NKK. Anken vil bli behandlet av et ankepanel for slike
saker, oppnevnt av NKKs Hovedstyre. Ankegebyret er kr 700; gebyret tilbakebetales dersom anken tas
til følge. Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon.
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