Registrering av staffordshire bull terrier
Nye regler fra 1. januar 2002, redigert 24. september 2002,endret 1. mars 2012: Fra 1. januar
2002 kreves innsending av blodprøver på staffordshire bull terrier.
Blodprøvene skal oppbevares av blodtypelaboratoriet så avstammingskontroll kan foretas ved
behov.
Bakgrunn
Over en tid har det blitt hevdet at forbudet mot hold av pit bull terrier/pit bull lignende hunder
har blitt omgått ved å registrere pit bull som staffordshire bull terrier. Omfanget og
holdbarheten i påstanden har NKK ikke kunnet verifisere. NKK har ikke mottatt noen
henvendelse med påstand om konkrete hunder som er registrert på feil premisser.
Innføring av restriksjon/særlig krav for registrering av staffordshire bull terrier har derfor
NKK vært noe tilbakeholdne med. For alle raser har NKK det krav at innsendte
registreringsanmeldelser oppfyller de krav som regelverket forlanger, samt at oppgitte data er
korrekt oppgitt. Ved sin underskrift innestår oppdretteren for at oppgitte data er korrekt.
Reaksjoner med inspeksjon av kull, avstamningskontroll osv. har til nå kun vært gjort etter
begrunnet mistanke på enkeltkull.
Vår holdning til ulike kamphunder, og særlig pit bull terrier, har siden den først kom til Norge
vært helt klar. Dette er hunder og en kultur vi må ha lov til å prøve å hindre utbredelse av.
Like viktig og klart har det også vært å støtte det ansvarlige oppdrett og hundehold. I dette er
staffordshire bull terrier og deres eiere likestilt med alle andre. Oppdrettere av denne rasen
som følger regelverket og holder hunden på forsvarlig måte må ikke mistenkeliggjøres.
Staffordshire bull terrier eiere skal ikke lide under andre personers forsøk på omgåelse av
norsk lov/NKKs regelverk. Vi tror at å kvalitetssikre registrering av valper er i staffordshire
bull terrieroppdrettere og deres eieres interesse. Rutinene ved registrering bør derfor så langt
som mulig sikre at de hundene som registreres virkelig er rene staffordshire bull terrier og at
de hundene som oppgis som foreldre virkelig er de hundene som er angitt på stamtavlen.
Blodprøver kan kun vise hvorvidt de oppgitte foreldrene virkelig er foreldre, men foreløpig
ikke hvorvidt de virkelig er staffordshire bull terrier.
Problematikken ble diskutert på NKKs representantskapsmøte i 2001. Saken ble da vedtatt
oversendt til Hovedstyret for utredelse. NKKs Hovedstyre har etter dette avholdt møte med
Norsk Terrier Klub og i forståelse med klubben vedtatt å innføre følgende:

Staffordshire bull terrier kan kun registreres når følgende vilkår er oppfylt:
1. MERK: Valpene skal være registrert med reg.nr før det tas blodprøver!
2. Dersom en eller flere valper dør før kullet er endelig registrert uten at det er tatt
blodprøve, må det sendes inn en veterinærattest som dokumenterer dødsfallet.
3. Mor og far skal være registrert i NKK og må være ID-merket. For far som er bosatt i
utlandet med utenlandsk eier, må hunden være registrert i et NKK godkjent register i
hjemlandet. - Importer - se under.

4. Når det gjelder blodprøver av foreldrene skal det ligge minst to blodprøver på
laboratoriet. Dvs. en blodprøve fra foreldrene selv ble registrert og en blodprøve ved
registrering av deres første kull. Dette gjelder begge kjønn. Hvis far er bosatt i utlandet
må det tas blodprøve ved registrering av de to første kullene, siden det ikke er noen
blodprøve fra denne hunden ble født/registrert.
5. Det skal sendes blodprøve (EDTA) av alle valpene i kullet samlet - prøvene skal tas
hos veterinær og før valpene leveres.
6. Alle valpene skal være ID-merket ved prøvetidspunktet og ID-merking må være
knyttet opp mot NKKs registreringsnummer.
7. Prøvene skal sendes inn av veterinæren og skal følges av utfylt skjema:
- For valper og mor (samt for far hvis den sendes inn samtidig): Skjema 1.
- For far hvis den sendes inn alene: Skjema 2.
Et eksemplar av skjema sendes NTK til orientering og varsling.
8. Blodprøvene oppbevares ved Blodtypelaboratoriet ved Norges Veterinærhøgskole.
Bekreftelse på at blodprøvene er mottatt blir sendt NTK som sjekker innbetaling av
gebyr før endelig liste sendes NKK.
9. Kun oppdaterte skjemaer kan brukes ved innsending av blodprøver. Slike skjema får
oppdretter tilsendt fra NKK sammen med skjema for ID-merking av valpene.
Skjemaene kan også skrives ut fra NTK og NKKs hjemmesider.
10. Alle blodprøver skal være tatt hos veterinær og sendes inn fra veterinærkontoret.
Blodprøvene må være entydig merket.
11. Kullet kan ikke registreres dersom:
- Blodprøve mangler fra en eller flere valper.
- En eller flere valper konstateres å ha annen enn den oppgitte avstamming.
- Foreldrene ikke er registrert i NKK eller ID-merket etter gjeldende regler.

Import av staffordshire bull terrier:
1. Hunden skal være ID-merket i landet den kjøpes fra før importen finner sted (gjelder
også fra Sverige).
2. Det skal tas blodprøve av hunden i det landet hunden kjøpes fra. Prøven skal sendes
Blodtypelaboratoriet ved Norges Veterinærhøgskole. ID-merkingen skal kontrolleres,
og skjema 2 skal fylles ut og sendes inn sammen med prøven (skjema 2 finnes også i
en engelsk utgave).

For å dekke lagrings- og behandlingskostnadene hos Norges Veterinærhøgskole er det
pr. 01.10.11 innført et gebyr for hver enkelt blodprøve. Innbetalingen skjer til Norsk
Terrier Klubb. Pris og kontonummer vil komme frem på skjemaene som skal benyttes
ved innsendelse av blodprøvene. Gebyret vil gå uavkortet til behandling av blodprøvene.
For mer informasjon se NTKs hjemmeside www.norskterrierklub.no
Dersom det ved avstammingskontrollen konstateres uregelmessigheter (dvs. at ikke alle
valpene er etter samme foreldrepar) må oppdretter svare for analyse kostnadene.
Ved å sende inn et kull for registrering/importert hund for omregistrering bekrefter
oppdretter/eier at reglene er kjent og akseptert.

