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Regler og retningslinjer

» NKKs etiske grunnregler for avl og 
oppdrett

» NKKs avlsstrategi

» Raseklubbregler

» Rasespesifikke krav for registrering

» Egne regler
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NKKs etiske grunnregler for 
avl og oppdrett

» Gjelder for alle, uavhengig av rase

» Tisper minimum 18 måneder, maksimalt 8 år –
på paringstidspunktet!

» Ikke tillatt å ha tre tette kull etter hverandre (tett 
kull = mindre enn ett år mellom paringene)

» Ikke tillatt å ha mer enn 5 kull på en tispe

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

» Innavlsgrad: skal aldri være 25% eller mer, bør 
aldri være 12,5% eller mer. 

»Kun funksjonelt friske hunder skal 
brukes i avl
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Brudd på 
disse reglene 
medfører alltid 
sanksjoner 
mot 
oppdretter



NKKs avlsstrategi

» Funksjonelt friske hunder
– Nære slektninger…

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

» Tisper som ikke kan føde, eller ta seg av valpene sine på en god måte, 
skal utelukkes fra videre avl

» Sykdommer det ikke går an å screene for må også vektlegges!
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Raseklubbens retningslinjer for avl

» Målet er at flest mulig skal gjøre de 
viktigste helseundersøkelsene

» Kan være krav for formidling av valper, 
godkjenning av avlsdyr osv…

» Oppdretter får registrert valper i NKK selv 
om raseklubbens anbefaling ikke følges. 

» Kan være noe mer omfattende og 
detaljerte enn NKKs regler, men bør heller 
ikke ekskludere for mange hunder

» Skal vs. bør…
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Rasespesifikke krav for registrering

» Helsetester som må gjennomføres for å få registrert 
valper i NKK

» Eksempler: 
– HD

– AD

– Patellastatus

– Øyelysning

– DNA-tester

– Antallsbegrensning

» Må vedtas av klubbens årsmøte (ta kontakt for hjelp i 
forkant av møtet om nødvendig)

» Søknad til Sunnhetsutvalget

» Kan tidligst fjernes etter 3 år når den først er innført

» I utgangspunktet kun krav om kjent status – unntak!
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Rasespesifikke krav for registrering

» Bør vurderes nøye –kan være 
et flott virkemiddel dersom det 
brukes på rett måte

» Påstand: kan brukes i større 
grad enn vi hittil har gjort 
– Ved å stille krav for registrering 

får stamtavlen verdi

» Obs: standardformuleringer

» Klubben må veilede og 
informere medlemmene
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Retningslinjer for avl

Avlsmessig fremgang avhenger av at 
de beste dyrene får flere avkom enn 
de mindre gode dyrene!

»Avlsretningslinjene skal legge til rette 
for at det skjer
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Retningslinjer for avl

» Ingen regler eller retningslinjer skal 
innføres uten at man vet hvorfor og har 
en klar formening om hva man ønsker å 
oppnå

» Eksempler:
– Få ned forekomsten av en sykdom?

• Hvor mange utelukkes? Og er det de rette?

– Nedre aldersgrense for hannhunder?
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Å lage en god avlsstrategi

Det må være sammenheng mellom hva som er de viktigste utfordringene, 
hva som er mål og hva som er tiltak
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Utfordring: Lav 
genetisk variasjon

-Sykdommer man 
ikke blir kvitt

-Dårlig fruktbarhet

Mål: unngå at 
den genetiske 

variasjonen blir 
dårligere

Tiltak: 
-Unngå å gjenta 
kombinasjoner

-La være å formidle 
kull med 

innavlsgrad over 
6,25% 

Utfordring: 15% har 
patellaluksasjon

Mål: redusere 
andelen hunder som 

affiseres av 
patellaluksasjon

Tiltak: 
-Søke NKK om å få 

innført krav om kjent 
patellastatus

-Avle på hunder med 
parallelle bakbein og 

korrekt vikling



Å lage en god avlsstrategi

» Man skal gjøre relevante helsetester
– Altså tester som avdekker de utfordringene man 

faktisk har
– Ikke alle reelle utfordringer det er mulig å screene 

for – da må man se på andre mulige tiltak

» Tommelfingerregel, minimum: 
– Små raser (-> ca. 12 kg): patellastatus (NMHK)
– Store raser: HD- og AD-røntgen
– Alle?: årlig øyelysning

» I tillegg kommer mer rasespesifikke undersøkelser 
(for eksempel: hjerteundersøkelser, validerte DNA-
tester, BOAS-gradering, ryggrøntgen osv.)

» NKKs veterinærer kan bistå raseklubbene i å utforme 
strategier for å få bukt med utfordringer
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Å lage en god avlsstrategi

»Tester «alle» består?

 I noen tilfeller: ja! Bevare en god situasjon i en ellers 
frisk rase (det man ikke fokuserer på kan skli ut…)

 I noen tilfeller: nei! Å velge mindre relevante tester 
fordi disse er enklere å bestå enn de mest relevante 
(skjer det?)

 Å sette grensen for høyt eller for lavt

 Å teste i ung alder
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Å lage en god avlsstrategi

» Avlsmessig fremgang avhenger av at de beste hundene får flere 
valper enn de mindre gode 

– Det innebærer dessverre at for at et avlsprogram skal ha noen 
effekt, må avlsprogrammet innebære at noen hunder blir utelukket 
fra avl!

– Ellers har man ingen seleksjon og ingen fremgang

– Hvis det er snakk om alvorlige problemer, må man benytte relativt 
streng seleksjon – det vil smerte litt

– (En liten shot med nytt genmateriale kunne dempe smerten 
betraktelig)
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Å lage en god avlsstrategi

» «Vi kan ikke utelukke alle de syke, for da har vi 
ingen å avle på»
– Vi kan ikke lenger akseptere denne typen 

argumentasjon

– I strid med Dyrevelferdsloven å avle på syke dyr

– Nb! Forskjell på mindre god egenskap og å være 
syk (eks. svak grad ved screening, helt symptomfri 
og ellers meget god hund)

» Variasjon er en forutsetning for avlsmessig
fremgang
– Hvis «ingen» i populasjonen er friske, må man 

hente nye genvarianter utenfra
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Regler og retningslinjer

NKK
• NKKs etiske 

grunnregler for avl 
og oppdrett

• Rasespesifikke krav 
for registrering

Raseklubb
• Retningslinjer for 

avl

Oppdretter
• Egne krav og 

prioriteringer
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Regler og retningslinjer -
eksempel

NKK
• Kjent HD-

status

Raseklubb
• Fri for HD
• Øyelyst fri

Oppdretter
• MH
• Excellent på 

utstilling
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Regler og retningslinjer

» Hovedmål: så mange som mulig må gjøre 
de aller mest nødvendige helsetestene

» Vær ditt ansvar bevisst ved 
kommunikasjon med ferske oppdrettere

» Skill tydelig mellom «retningslinjer for avl» 
og dine egne synspunkter på hva som er 
fornuftig avl

» Vær bevisst ved innføring av 
registreringsrestriksjoner 
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