
Høringsnotat - avlsprogrammer 

Bakgrunn:  

Mattilsynet har utarbeidet et utkast til en ny forskrift om avl av hund. Utkastet er nå oversendt 

LMD og skal etter behandling hos LMD sendes på høring. Forskriften vil etter all sannsynlighet 

tre i kraft i 2023, og det er nærliggende å se for seg at ordlyden vil ligne det forslaget som nå 

foreligger. Hvis man legger til grunn at den endelige forskriften ikke blir veldig ulik utkastet, vil 

NKK bli pålagt å utarbeide avlsprogrammer for samtlige raser vi registrerer.  

I utkastet til forskrift fremkommer det blant annet: at NKK defineres som en avlsorganisasjon, at 

hunder ikke kan brukes i avl uten å være registrert hos en avlsorganisasjon, at 

avlsorganisasjoner skal sikre at det finnes avlsprogram for alle hunder de har ansvar for, og at 

avlsprogrammene skal sikre at hunder ikke brukes i avl dersom de har arvelige egenskaper som 

kan påføre avkommet unødvendige belastninger. 

Under følger et utkast til avlsprogrammenes form og oppbygging, hvordan man ser for seg at 

prosessen med å utarbeide første versjon av avlsprogrammene skal foregå, samt videre prosess 

og formell håndtering i organisasjonen.  

Under utarbeidelsen av forslaget har det blitt lagt vekt på at: 

-Utarbeidelsen av avlsprogrammene skal være systematisk og forutsigbar. 

-Avlsprogrammene i all hovedsak skal baseres på regler og retningslinjer som allerede er vedtatt 

av raseklubber og forbund, for å sikre forankring og et godt gjennomarbeidet regelverk. 

-Avlsprogrammene skal sikre sunn avl og bidra til at det sentrale NKKs skjerpede ansvar for 

utarbeidelse av forsvarlige avlsprogrammer overholdes.  

Oppsummering av forslag om avlsprogrammer: 

Det foreslås at avlsreglene som i dag er fordelt på flere nivåer (hovedsakelig sentralt nivå, RAS 

og raseklubbnivå), samles i ett regelverk (Avlsprogram), og at krav i avlsprogrammene (ikke 

anbefalingene) vil være synonymt med krav for registrering. Bakgrunnen for forslaget om et 

samlet regelverk er tredelt: 

1. Det blir mer oversiktlig og enklere å forholde seg til for oppdrettere. 

2. Den nye forskriften vil stille krav om at NKK sentralt, i kraft av å være avlsorganisasjon, 

har avlsprogrammer for alle raser som skal sikre sunn hundeavl. Formaliseringen av det 

sentrale NKKs selvstendige ansvar for forsvarlige avlsprogrammer vil medføre at reglene 

på sentralt nivå må være mer omfattende enn de er i dag, og i seg selv skal tilfredsstille 

kravene i forskriften.  



3. Den nye forskriften slår fast at alle som skal drive oppdrett må følge avlsprogrammet for 

rasen og registrere valpene. Tidligere har det vært hensyntatt at for strenge regler for avl 

ville medføre at folk drev oppdrett utenfor NKK-systemet og ikke registrerte valpene. 

Dette hensynet bortfaller nå, og NKK står derfor i en mye sterkere posisjon til å stille 

nødvendige krav også på sentralt nivå, for å sikre sunn hundeavl. 

Raseforvaltningsprinsippet og §1.1 i NKKs lover har fungert som en rød tråd i arbeidet med 

avlsprogrammene. Det skisserte forslaget er basert på prinsippet om at ansvaret for den enkelte 

rase er delegert til raseklubbene, samtidig som det sentrale NKK har et overordnet ansvar. 

Det foreslås en todelt prosess: én prosess for å utarbeide første versjon av avlsprogrammene, og 

en annen prosess for videre revisjon og oppfølging. Det antas at avlsprogrammene må revideres 

hyppig i starten, og deretter kan revideres sjeldnere når et godt utgangspunkt er etablert. 

Forslag til avlsprogrammenes oppbygging: 

Det foreslås at de nye avlsprogrammene utarbeides som en «nettside» (fremfor et PDF-

dokument slik RAS har vært), og at de får følgende oppbygging: 

 

Det foreslås at avlsprogrammene skal bestå av to hoveddeler: en generell del som gjelder for alle 

raser, og en rasespesifikk del som gjelder for den enkelte rase. I tillegg kan det legges til rette for 

at elementer fra tidligere RAS, som for eksempel rasenes historie, gjøres tilgjengelig på samme 

side. 

Det foreslås at den generelle delen som gjelder for alle raser skal bestå av grunnregler for å sikre 

både avlsdyrenes velferd og sunn avl, eksempelvis maksimalt antall kull per tispe, forbud mot 

avl på hunder med sterk grad HD osv. Den bør også inneholde avlsanbefalinger for enkelte 

diagnoser, tilsvarende det man i dag har for eksempel øyelysningsresultater. Videre foreslås det 

at den generelle delen gir kortfattet informasjon og fungerer som en veileder for tolkning av de 

etiske grunnreglene for avl og oppdrett (for eksempel: «Hva vil det si å være funksjonelt frisk?»). 

Sammenlignet med for eksempel RAS, foreslås det at den rasespesifikke delen gjøres vesentlig 

mer kortfattet og oversiktlig, slik at den blir mer anvendelig for oppdrettere og også er 
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etterprøvbar (slik forskriften mest sannsynlig vil stille krav om at avlsprogrammene skal være). 

Den bør inneholde statistikk over helseundersøkelser- og resultater, samt statistikk over 

kullstørrelse, registreringstall osv. Videre bør den, fortrinnsvis punktvis, inneholde 

rasespesifikke helsekrav og anbefalinger.  

Forslag til prosess for utarbeidelse av første versjon av avlsprogrammene: 

Det foreslås at avlsprogrammene i all hovedsak baseres på de avlsreglene klubber og forbund 

allerede har vedtatt, for å sikre god forankring og et godt gjennomarbeidet regelverk. Første 

versjon av avlsprogrammene utarbeides gjennom en systematisk sammenfatning av disse, 

samtidig som man gjør nødvendige tilpasninger for å tilfredsstille krav i forskriften.  

Det foreslås at det nedsettes en arbeidsgruppe (heretter kalt «Arbeidsgruppen»), bestående av 

én representant fra Hovedstyret (HS), to representanter fra Sunnhetsutvalget (SU) og tre 

representanter fra administrasjonen (en administrator/sekretær, en it-ansvarlig og en 

veterinær). Arbeidsgruppen har ansvar for å sammenfatte en første versjon av 

avlsprogrammene og forberede saken til SU.  

Generell del som gjelder for alle raser  

Foreslås sammenfattet av: 

• NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, NKKs avlsstrategi og enkelte elementer fra 

NKKs regler for registrering 

o Utdypes og forklares (noe tilsvarende en veileder til en forskrift) 

o Må revideres i henhold til forskrift (for eksempel mtp. maksimalt antall kull per 

tispe, maksimal innavlsgrad osv.) 

• Øyelysernes avlsanbefalinger  

• Anbefalinger for enkelte andre diagnoser som det ikke finnes screeningprogrammer for, 

men som stilles basert på kliniske symptomer (atopi, hypotyreose etc.). Anbefalingene 

kan utformes etter modell av øyelysernes avlsanbefalinger 

o En liste over aktuelle diagnoser kan sammenfattes av diagnoser som er hyppig 

nevnt i dagens RAS-dokumenter (på tvers av raser). 

o Må i så fall utarbeides etter innspill fra veterinærer med spesialkompetanse 

innen det aktuelle feltet. 

• Veileder for overvåking av genetisk variasjon og tiltak 

o Må utarbeides etter innspill fra genetikere 

• Evt. øvrige anbefalinger og regler som gjelder all 

Rasespesifikk del 



Statistikk 

• Hentes automatisk fra Dogweb og bør oppdateres jevnlig.  

o Helsestatistikk: 

▪ Eks: så mange er patellaundersøkt og så mange hadde grad xx. 

o Populasjonsstatistikk: 

▪ Eks: registreringstall, kullstørrelse, innavlsberegninger osv.  

Krav (som må tilfredsstilles for å få valper registrert): 

Foreslås sammenfattet av: 

• Rasespesifikke helsekrav som allerede gjelder (eller er vedtatt) for registrering av 

valper i NKK  

• Rasespesifikke helsekrav som i dag kun gjelder på klubbnivå (for eksempel krav for å 

stå på oppdretterliste eller lignende)  

o Meldes inn direkte fra klubbene via en elektronisk løsning 

• Eventuelle tillegg basert på grupper eller typer av hunder?* 

o Eks: krav om kjent patellastatus hos alle raser med snittvekt under 10 kg 

• Enkelte andre tillegg i reglene der det er strengt nødvendig for sikre 

avlsprogrammets forsvarlighet** 

o Etter dialog med raseklubb  

Anbefalinger (må ikke tilfredsstilles for å få valper registrert): 

Foreslås sammenfattet av: 

• Anbefalte (men ikke strengt nødvendige) helseundersøkelser/resultater som i dag 

formidles på klubbnivå  

o Meldes inn direkte fra klubbene via en elektronisk løsning 

• Rasespesifikke krav eller anbefalinger som i dag gjelder på klubbnivå, som har 

betydning for rasens grunnleggende bruksegenskaper, men ikke for hundenes helse 

eller velferd***  

o Eks: krav om prøveresultater 

o Meldes inn direkte fra klubbene via en elektronisk løsning 



 

 

Det må være tydelig formidlet, både internt og utad, at første versjon av avlsprogrammene vil 

være verken perfekte eller endelige. NKK må få på plass ansvarlige avlsprogrammer for ca. 350 

raser på kort tid, hvilket innebærer at en effektiv og systematisk prosess er nødvendig. Dersom 

man, slik det er lagt opp til i forslaget, skaper første versjon gjennom en systematisk 

sammenfatning av eksisterende regler, vil imidlertid innholdet i programmene i all hovedsak 

være svært godt gjennomarbeidet gjennom tidligere prosesser.  Første revisjon bør imidlertid 

skje relativt raskt, senest innen et år etter lansering. I utgangspunktet foreslås det at revisjon 

skal skje årlig.  

* Hensikten med dette forslaget er å fastsette noen grunnleggende minimumskrav for hele 

grupper av hunder, i enkelte tilfeller der det er svært godt belegg for å gjøre det. I praksis vil en 

slik løsning hovedsakelig innebære endringer kun hos tallmessig små raser, som kanskje ikke 

har hatt et stort rasemiljø eller egen klubb, og dermed ikke har vedtatt noen avlsretningslinjer. 

For eksempel har så godt som alle raser med snittvekt under 10kg allerede krav om kjent 

patellastatus, enten på sentralt nivå eller i raseklubben. Det foreslås ikke at denne løsningen 

brukes i utstrakt grad, men man ser behov for å finne en løsning for å fange opp tallmessig små 



raser (som også må ha avlsprogrammer), samt å etablere noen absolutte minimumskrav for å 

sikre forsvarlighet. Det er viktig å understreke at dette «tillegget» kun er ment for å utarbeide en 

første versjon av avlsprogrammene, men med full mulighet for revisjon dersom regler eller 

anbefalinger skulle vise seg å være lite hensiktsmessige på sikt.   

**Det er ikke utenkelig at Arbeidsgruppen, etter at den systematiske sammenfatningen av 

eksisterende regelverk er gjennomført, vil identifisere enkelte raser som fortsatt har tydelig 

mangelfulle avlsregler. Dersom disse manglene er så åpenbare at Arbeidsgruppen anser det som 

uforsvarlig å publisere avlsprogrammet i sin eksisterende form, bør det være åpning for at 

Arbeidsgruppen kan foreslå nødvendige tillegg i første utkast til avlsprogram. Før nye punkter 

legges inn i utkastet som sendes til SU, skal raseklubben involveres og ha mulighet til å komme 

med innspill eller innsigelser. Intensjonen er at dette skal skje unntaksvis, i tilfeller der 

Arbeidsgruppen anser det som nødvendig. Også her er det viktig å understreke at et slikt 

«tillegg» kun er ment for å utarbeide et første utkast til avlsprogram, men med full mulighet for 

revisjon dersom regler eller anbefalinger skulle vise seg å være lite hensiktsmessige på sikt.   

*** Det foreslås at kun avlsretningslinjer som har betydning for hundenes helse eller velferd 

legges inn i avlsprogrammene som absolutte krav for registrering, men at avlsretningslinjer som 

omhandler rasens grunnleggende bruksegenskaper kan tas inn i avlsprogrammene som 

anbefalinger. Videre foreslås det at avlsretningslinjer som verken omhandler helse eller viktige 

bruksegenskaper, holdes utenfor avlsprogrammene (og dermed heller ikke er krav for 

registrering). Forslaget er i tråd med tydelige signaler fra Mattilsynet om at krav som ikke antas 

å ha positiv effekt på hundenes helse, men tvert imot kan ha indirekte negativ effekt på helse i 

form av tap av genetisk variasjon og redusert rom for seleksjon for andre egenskaper, skal 

holdes utenfor avlsprogrammene. Forslaget er videre i tråd med intensjonen bak HS-vedtak 149-

2016, som omhandler feilfarge, og gjeldene regler om at det ikke kan stilles krav om for 

eksempel utstillings- eller prøvedeltagelse for å få registrert valper.   

Forslag til saksgang: 

Det foreslås at beslutningsmyndighet for innholdet i avlsprogrammene delegeres til 

Sunnhetsutvalget (SU). Det er avgjørende at avlsprogrammene vedtas av tillitsvalgte, og da er 

det nærliggende at oppgaven tilfaller HS allerede oppnevnte utvalg for spørsmål som har med 

helse og avl å gjøre. SU har i dag beslutningsmyndighet over rasespesifikke krav for registrering, 

og det skisserte forslaget innebærer en videreføring av dette, om enn i en noe annen form.  

Det foreslås at det utarbeides rutiner og regelverk som sikrer at endringer i avlsprogrammene 

sendes til SU innen en bestemt dato hvert år. Det foreslås at både raseklubber- og forbund, 



Sunnhetsutvalgets egne medlemmer, og NKKs administrasjon kan fremme forslag til endringer i 

avlsprogrammene, og at SU har beslutningsmyndighet. Hovedstyret vil være ankeinstans.   

Forslag til prosess fremover: 

Det foreslås følgende prosess/tidslinje for det videre arbeidet med avlsprogrammene: 

Etter at høringen er avsluttet sammenfatter Arbeidsgruppen høringssvarene og sender en 

endelig innstilling til avlsprogrammenes form og prosess, til HS. Når HS har vedtatt endelig form 

og prosess for avlsprogrammene, starter Arbeidsgruppen arbeidet med avlsprogrammenes 

innhold, altså den systematiske sammenfatningen av rasespesifikke avlsregler og utarbeidelsen 

av den generelle delen. Sammenfatningen av rasespesifikke avlsregler kan som beskrevet over 

gjøres ved at klubbene melder inn eksisterende regler via en elektronisk løsning, som deretter 

settes sammen med eksisterende regler for registrering. Etter at den automatiske 

sammenfatningen av eksisterende regler er gjennomført, må arbeidsgruppen også vurdere 

eventuelle tillegg. Arbeidsgruppen skal innhente faglige innspill når det er hensiktsmessig, slik 

det er skissert lenger opp i notatet. 

Når arbeidsgruppen har utarbeidet er utkast til første versjon av avlsprogrammene, sendes 

dette til Sunnhetsutvalget for behandling. Hvis det for enkelte raser blir foreslått krav som ikke 

allerede eksisterer på enten sentralt nivå eller klubbnivå, skal det i forkant av oversendelse til 

SU være dialog med raseklubben, og eventuelle innspill eller innsigelser fra raseklubb skal tas 

med i SUs behandling.  

Etter vedtak i SU vil første versjon av avlsprogrammene være gjeldende. Som allerede beskrevet 

kan man ikke forvente at disse vil være perfekte eller endelige. Det bør derfor legges opp til 

revisjon av programmene senest ett år etter lansering. Deretter foreslås det at revisjon skjer 

årlig eller evt. hvert halvår.  



Det arbeides ut ifra følgende tidslinje: 

 


