Regler for
registrering av hund

nkk.no

Foto: Tonje Morønning

Gyldig fra 01.10.2021

1

Innhold
1. OPPDRETTERS ETISKE OG MORALSKE ANSVAR ...................................................... 4
2. NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT ......................................... 6
3. KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG
OPPDRETT. ............................................................................................................................... 9
4. NKKS AVLSSTRATEGI .................................................................................................... 10
5. NKKS REGLER FOR KENNELNAVN ............................................................................. 12
6. REGISTRERINGSREGLER ............................................................................................... 17
6.1. GENERELLE REGLER ............................................................................................... 17
6.2. REGISTRERING AV VALPEKULL ........................................................................... 18
6.3. ID-MERKING ............................................................................................................... 20
6.4. VALPENAVN .............................................................................................................. 21
6.5. RASER MED TILLEGGSKRAV FOR REGISTRERING AV VALPER ................... 21
6.6. DISPOSISJONSERKLÆRING .................................................................................... 25
6.7. AVLSSPERRE .............................................................................................................. 25
6.8. BRUK AV FROSSEN SÆD ......................................................................................... 27
7. EIERSKIFTE ....................................................................................................................... 29
7.1. GENERELT OM EIERSKIFTE ................................................................................... 29
7.2. WEBEIERSKIFTE........................................................................................................ 30
7.3. MANUELT EIERSKIFTE ............................................................................................ 30
7.4. MEDEIER ..................................................................................................................... 30
8. UTENLANDSKE HUNDER ............................................................................................... 30
8.1. BRUK I AVL ................................................................................................................ 30
8.2. IMPORT ........................................................................................................................ 32
8.3. EKSPORT ..................................................................................................................... 33
9. INNMØNSTRING (ÅPEN STAMTAVLE) ........................................................................ 34
10. NOX-REGISTERET .......................................................................................................... 34
11. REFUSJON AV INNBETALT BELØP ............................................................................ 35
12. DØDMELDING AV HUND ............................................................................................. 35
GRUPPE 1 – BRUKS-, HYRDE- OG GJETERHUNDER ..................................................... 36
GRUPPE 2 – SCHNAUZER, PINSCHER, MOLOSSER OG SENNENHUNDER ............... 41
GRUPPE 3 – TERRIERE ........................................................................................................ 46
GRUPPE 4 – DACHSHUNDER ............................................................................................. 48
GRUPPE 5 – SPISSHUNDER ................................................................................................. 50
GRUPPE 6 – DRIVENDE OG SPORHUNDER ..................................................................... 58
GRUPPE 7 – STÅENDE FUGLEHUNDER ........................................................................... 62
GRUPPE 8 – APPORTERENDE HUNDER ........................................................................... 66
2

GRUPPE 9 – SELSKAPSHUNDER ....................................................................................... 69
GRUPPE 10 – MYNDER ........................................................................................................ 75

3

1. OPPDRETTERS ETISKE OG MORALSKE ANSVAR
Det å være oppdretter er utfordrende, krevende og spennende. Vi gjør mange valg basert på
sannsynligheter, følelser og intuisjon, men aller viktigst er kunnskap. Det et stort ansvar å drive
oppdrett. Hundeavl må ikke drives kun på bakgrunn av egne ønsker. Man må vurdere risikoen
og alltid sette dyrevelferd, mental og fysisk helse i fremste rekke for sitt oppdrett.
Når en valp kommer i huset til den nye valpekjøperen, er det starten på et nytt liv - og for
eierne ofte starten på en ny livsform. Det gir enormt mye glede å ha en hund - og desto mere
smerte å miste den. Denne risikoen for at det skal gå galt, er det oppdretterens ansvar å gjøre
så liten som mulig.
Som oppdrettere har vi ansvar for:
• Hundene våre
Vi må påse at hundene våre vokser opp i et godt miljø og får den mentale og fysiske trening
som skal til for å ha et lykkelig liv, og - hvis hunden er god nok - fungere som avlshund. Vi
må ta vare på de gamle hundene våre og gi dem en trygg og god alderdom. En oppdretter
har grunn til å være stolt av at avlshundene blir gamle. Gamle, men friske hunder er det
beste tegnet på god helse!
Vi må sørge for at hundene er i god fysisk form før de pares, og at de har fått de nødvendige
vaksiner før paring.
• Valpene
Det er viktig at valpene får riktig stell og omsorg fra første stund. Dette omfatter å holde
det rent og fredelig i valpekassen, korrekt fôring og - ikke minst - sosialisering av valpene.
Både arv og miljø har betydning for valpens utvikling og helse. Et negativt oppvekstmiljø enten hos oppdretter eller den senere eieren - kan ødelegge en hund, kanskje for alltid. Det
er oppdretterens plikt å gjøre det han kan for å unngå at dette skjer.
Valpene skal være friske ved levering. De bør undersøkes av veterinær og leveres med en
veterinærattest som ikke er eldre enn 2 uker på leveringstidspunktet. De bør også være
behandlet mor innvollsorm etter gjeldende anbefaling.
Oppdretter bør også informere valpekjøper om forsikring av valpen. Dersom valpen er
registrert i Norsk Kennel Klub, vil den få gratis livsforsikring i Agria fra den er 5 uker gammel
og frem til dagen etter levering (inntil 12 ukers alder). Alle registrerte valper har også en
veterinærforsikring fra de er fem uker gamle hvis tispen er forsikret hos Agria og har
avlstillegg på forsikringen.
• Valpekjøperen
Valpekjøperen skal få informasjon om dine hunder og om rasen - på godt og «vondt». Ikke
alle raser passer for alle mennesker - og ikke alle mennesker passer til å ha hund. Å selge
den rette hunden til de rette menneskene, er slett ikke alltid lett, men det er likevel en
viktig del av oppdretterens ansvar. Alle raser trenger mosjon, men noen mer enn andre.
Alle raser med pels trenger pelsstell, men ikke alle trenger like mye. Alle trenger et bad når
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de er skitne, men ikke alle er like lette å bade. Alle drar med seg skitt inn, og har man «støv
på hjernen», er man ikke nødvendigvis den rette eier av en hund som liker å ferdes i skog
og mark. Alle hunder trenger plass, men ikke alle like mye. Kort sagt: Gi valpekjøper all
nødvendig informasjon om den rasen du selv er så glad i, så unngår du mange problemer
og misforståelser.
Valpekjøperen har krav på at du stiller opp med råd og veiledning gjennom valpeperioden,
men også senere i livet hvis de har behov for det. Dersom valpekjøper ikke kan ta vare på
hunden, bør du som oppdretter være behjelpelig med å finne et nytt hjem som er trygt og
godt.
• Rasen vi arbeider med
Vi har valgt vår rase fordi vi trives med nettopp disse hundene. Det er vår plikt overfor rasen
å arbeide for å ivareta og utvikle de positive og rasetypiske egenskapene.
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2. NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT
For oppdatert versjon se www.nkk.no.

Vedtatt av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre 22.05.2008. Tillegg i pkt 2 samt endring i pkt 7 (første strekpunkt),
er vedtatt av HS 08.12.2009, og er gjeldende fra 01.07.2010. Tillegg I pkt 3 (andre setning) er vedtatt av HS
21.06.2012. Endring i pkt 2 og endring i pkt 5 (siste del av 2.avsnitt), samt endringer i pkt 7 (strekpunkt 3-8),
er vedtatt av HS 25.05.2016 og er gjeldende fra samme dato. Tillegg i pkt 3 (siste setning) er vedtatt av HS
14.12.2016. Endring av pkt.2 er vedtatt av HS 25.05.2021, med ikrafttredelse for paringer foretatt f.o.m.
01.01.2022.
Reaksjonsmåter for brudd på grunnreglene er vedtatt av HS 11.11.2011.

Avl og oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i Norsk Kennel Klubs virksomhet. NKKs
formålsparagraf (§1-2) lyder: NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets
interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av
den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av
hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og
rasens sunnhet.
Oppdretternes seleksjon og kombinasjon av avlsdyr danner grunnlaget for utvikling av
hunderasene. Målet i hundeavlen er funksjonelt friske hunder, med en rasetypisk
konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere
og samfunnet. Genetisk variasjon er en forutsetning for utvikling av rasene og hundenes
mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav.
Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i overensstemmelse
med NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler.
1. Avl og utvikling av hunderaser skal baseres på langsiktige mål og sunne prinsipper slik
at avlen fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.
2. Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i
rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal
aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12.5%, beregnet på
grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle1,2. Ved bruk av importer brukes de
stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 3-5 generasjoner.
Med 5 generasjoners stamtavle medes valp og 5 ledd bakover.
Dette tilsvarer gjennomsnittlig maksimalt inntil 2,5% innavlsøkning pr. generasjon i dette individets
stamtavle.
1
2

3. Oppdretteren må drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om rasen,
raselinjer, hundehold, avl og oppdrett, samt arbeide for å ivareta og utvikle den
aktuelle rasen gjennom valg og kombinasjon av avlsdyr. Tispeeier bør sørge for at
tjuvparing unngås. Paringer mellom to hunder med fargen merle, droplet, harlekin
(hunder med genotype Mm) skal ikke foretas. Paring skal foregå på en måte som
ivaretar hundens velferd.
4. Oppdretteren må sikre gode mentale og fysiske vilkår for avlsdyrene. Så lenge valpen
er hos oppdretteren, må han sikre et miljø som gir valpen en god fysisk og mental
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utvikling og garanterer god sosialisering. Den enkelte rase skal behandles og følges
opp utfra de forutsetninger og behov som er spesielle for rasen.
5. Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. Det pålegges enhver oppdretter som
velger ut hunder til bruk i avl å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og
fysisk skikket for avl.
Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst brukes for å
unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer kun
brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende
genet. Hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat
affisert) bør brukes med forsiktighet. Tisper skal ha alle forutsetninger for å bære
frem, føde og oppfostre valpene på en optimal måte. Affisert hund kan bare pares
med hund som har DNA-testresultat fri, slik at det ikke fødes valper som blir syke.
6. Oppdretter plikter å følge NKKs regler vedrørende avlsrestriksjoner for å redusere
forekomsten av arvelige sykdommer. Hunder som benyttes i avl må oppfylle alle
formelle krav som stilles av NKK for å få valper registrert etter seg. Avlskravene fra
den aktuelle raseklubben bør overholdes.
7. Oppdretter må følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet.
• Tispen skal være minst 18 mnd. på paringstidspunktet. Dersom raseklubben
anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd. ved første paring, bør dette
overholdes.
• Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av
alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe pares – og
får valper – to ganger med mindre enn 12 måneders mellomrom, må det
deretter gå minst 12 måneder til neste paring.
• En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull
• En tispe skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas
• Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe pares
etter fylte 8 år skal hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema
med veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke
være eldre enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at
veterinær ikke fraråder paring. Skjemaet er tilgjengelig på www.nkk.no
• En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år.
• En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.
• En tispe bør få sitt første kull før fylte 6 år.
8. Ved salg/overlatelse av hund skal oppdretter være kritisk og nøye i valg av kjøper og
veilede vedkommende både generelt som hundeeier og i spesielle forhold ved rasen
som må ivaretas.
• Det skal benyttes skriftlige avtaler som er underskrevet av begge parter. Det
anbefales å benytte NKKs kjøpsavtale som kan hentes fra www.nkk.no eller
fås ved henvendelse til NKK. Selger forplikter seg til å opplyse om
helsetilstanden i rasen og i valpens nærmeste familie.
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•
•
•
•

Ikke overlat til kjøper valp med skade og/eller sykdom eller feil i henhold til
rasestandarden (fargefeil, haleknekk etc.) uten at det i kjøpsavtalen er gjort
uttrykkelig oppmerksom på forholdet.
Ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser skal
kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene
(avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc.).
Ved salg av valp skal det vedlegges veterinærattest som ikke bør være eldre
enn 2 uker. Valper skal ikke leveres før de er 7-8 uker gamle og de skal være
behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldene anbefaling.
Ved salg av valp skal oppdretter sørge for at valpen snarest mulig blir
registrert i Norsk Kennel Klub og overlate registreringsbeviset til kjøper
dersom annet ikke er avtalt i henhold til skriftlig avtale.

9. Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett og i alle henseender etterleve Norsk
Kennel Klubs lover og bestemmelser.
Brudd på disse regler vil kunne medføre en eller flere av følgene reaksjoner: Kullet blir ikke
registrert, valpene registreres med avlssperre, tidsbegrenset avlssperre for kullets mor
og/eller disiplinærreaksjoner.
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3. KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG
OPPDRETT.

En oppdatert versjon av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrette finnes på www.nkk.no.

3.1 Generelt

NKKs intensjon er at flest mulig valper skal registreres; dette for å unngå en økning av
uregistrerte rasehunder i Norge. Ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
skal det som hovedregel reageres mot oppdretter av kullet.
Brudd på NKKs Regler for registrering av hund, samt øvrig regelverk og/eller vedtak vil kunne
medføre disiplinær reaksjon, jf. NKKs lover kapittel 7. Sanksjoner bør ramme oppdretter og
ikke valpekjøper. Oppdrettere som bevisst eller ubevisst bryter NKKs etiske grunnregler for
avl og oppdrett kan ilegges et gebyr på kr. 15.000. 1

3.2 Ankemulighet

Oppdretter kan anke avgjørelser vedrørende brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett. Anken vil bli behandlet av Domsutvalget, som er oppnevnt av NKKs
Representantskap (gjeldende fra 01.01.2019). Et ankegebyr må betales før anken sendes
NKK og kopi av innbetalingen sendes sammen med anken. Gebyret tilbakebetales dersom
anken tas til følge. For priser se www.nkk.no

1

Gebyrets størrelse kan endres av NKKs Hovedstyre.
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4. NKKS AVLSSTRATEGI
Basert på vedtak i NKKs Hovedstyre 27.11.2007. Oppdatert ett HS-vedtak 25.05.2016: pkt. 4.3 3. setning samt
pkt. 4.4 2.-4. setning.

1. Innledning
Målet i hundeavlen er funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og
mentalitet, hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og
samfunnet. Dette målet vil NKK søke å nå gjennom utdanning og opplæring av oppdrettere,
fokusering på samarbeid og respekt samt bevisstgjøring av ansvar.
2. Kunnskap - utdanning
Ved utvalg av avlsdyr er det viktig å vurdere hele hunden og rasen; det er ikke tilstrekkelig å
kun ta hensyn til resultater av screeningundersøkelser og DNA-tester. NKK vil blant annet
gjennom sine avlsrådskurs søke å sette raseklubbene best mulig i stand til å fungere som
gode rådgivere om sunn hundeavl i den aktuelle rasen. Videre vil NKK søke å utdanne
oppdrettere for på best mulig måte gjøre det mulig for dem å kunne selektere og kombinere
avlsdyr slik at risikoen for syke avkom reduseres, samt fokusere på viktigheten av valpenes
totale oppvekstmiljø. Dette vil NKK gjøre gjennom sentral og regional kursvirksomhet,
skriftlig materiale i form av bøker, kompendier og artikler samt rådgivning av kvalifiserte
fagfolk.
3. Plikter
Medlemmer av NKK plikter i sitt oppdrett å overholde NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett, FCIs internasjonale avlsregler, FCIs Code of Breeding Ethics samt drive sitt oppdrett
i overensstemmelse med NKK avlsstrategi.
4. Sentrale punkter i NKKs avlsstrategi
4.1. Bare funksjonelt, klinisk friske hunder skal brukes i avl. Hvis nære slektninger av en hund
med en kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den pares med en hund som
kommer fra en familie med lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom.
4.2. Et avlsprogram skal ikke utelukke mer enn 50% av rasen; avlsdyrene skal velges fra den
beste halvparten av rasepopulasjonen.
4.3. For å bevare og fortrinnsvis øke det genetiske mangfoldet i rasen, bør matadoravl og
tett innavl unngås. NKKs grunnleggende anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom
enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en femårsperiode. Hos
tallmessig store raser anbefales det at grensen settes lavere enn 5 %, helst ned mot 2 %. Hos
tallmessige små raser hvor avlen i stor grad er avhengig av utveksling av avlsmateriale med
utlandet, bør det vurderes hvorvidt det som i denne sammenheng omtales som
rasepopulasjonen også bør inkludere populasjonen i de mest aktuelle samarbeidsland, for
eksempel Norden.
4.4. En tispe som ikke har evnen til å føde naturlig, pga. anatomi eller arvelig primær inerti
(manglende veer), bør utelukkes fra videre avl – uansett rase. Planlagte keisersnitt skal ikke
foretas. Dersom oppdretter antar at tispa ikke vil være i stand til å føde naturlig skal hun ikke
pares. En tispe som har hatt to keisersnitt skal ikke pares igjen.
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4.5. En tispe som ikke har evnen til å ta seg av sine nyfødte valper, pga. mentale forstyrrelser
eller arvelig manglende melkeproduksjon, bør utelukkes fra videre avl.
4.6. Hunder med en mentalitet som er utypisk for rasen, aggressive hunder, skal ikke brukes i
avl.
4.7. Screening (undersøkelse av et stort antall dyr i en rase uavhengig av kliniske symptomer)
bør bare anbefales for sykdommer og raser hvor sykdommen har betydning for hundens
funksjonelle helse.
Screeningresultater for polygenetiske sykdommer (som skyldes flere gener, ofte i
kombinasjon med miljøfaktorer) bør brukes for å utarbeide en individuell avlsindeks for
sykdommen, fortrinnsvis basert på både nasjonale og internasjonale screeningresultater.
Gjennomsnittlig indeks for kombinasjonen skal være bedre enn gjennomsnittet for rasen.
4.8. Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal brukes for å unngå å avle syke
hunder, ikke nødvendigvis for å utrydde sykdommen. Ved automal recessiv nedarving kan en
bærer kun brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende
genet.
4.9. Rasespesifikke sykdommer som ikke kan diagnostiseres gjennom DNA-test eller
screening må vektlegges i rasens avlsprogram.
4.10. Ethvert oppdrett må bygge på kunnskap om riktig oppfostring av valper, både med
hensyn til fôring, håndtering, mosjon og sosial stimulering som grunnlag for utvikling av god
fysisk og mental helse.
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5. NKKS REGLER FOR KENNELNAVN
For oppdatert versjon se www.nkk.no
Det er et stort ansvar å drive oppdrett, og det påhviler oppdretter en rekke plikter både
overfor hundene, valpekjøpere og eventuelle fôrverter. Intensjonen med dette regelverket
er å tydeliggjøre de krav som stilles til oppdrettere med kennelnavn, samt å samle alle
bestemmelser som gjelder kennelnavn i ett regelverk.
For å gjøre dokumentet brukervennlig er det tatt med informasjon og eksempler på hva som
godkjennes som kennelnavn samt kriterier for vurdering ved klagebehandling av nye
kennelnavn.

1. Definisjoner
Med kennelnavn menes det navn oppdretter har fått registrert i NKK/FCI og som skal
benyttes ved registrering av renrasede valper av eget oppdrett.
Med oppdretter menes den/de som i paringsøyeblikket eier eller har avlsretten til tispen.
Med innehaver menes den personen som kennelnavnet er registrert på.

2. Bruk av kennelnavn
Kennelnavnet skal alltid brukes i forbindelse med navnet på alle registrerte renrasede
hunder av innehaverens oppdrett. Om avlsretten til tispen innehas av to eller flere personer
som ikke har samme kennelnavn, skal avkom fra tispen i ett og samme kull kun registreres
med ett kennelnavn. Innehaver av kennelen blir da oppdretter av kullet. Hvilket kennelnavn
som skal benyttes, avgjøres av avlsrettinnehaverne.
Innehaver av kennelnavn skal ikke avle blandingshunder. Det gis mulighet for å søke om
dispensasjon i helt spesielle tilfeller. Kennelnavn skal ikke brukes ved registrering i NOXregisteret eller i forbindelse med uregistrerte valper eller blandingshunder.

3. Innehaver
Alle innehavere av kennelnavn må være medlem av en av NKKs medlemsklubber/ forbund.
Hvis søker er mindreårig må foresattes underskrift foreligge på aktuelle papirene.
Dette innebærer at:
Ingen kan få registrert mer enn ett kennelnavn, og en innehaver kan ikke gå inn som
medinnehaver av et annet kennelnavn.
En eller flere personer kan stå som innehaver av ett kennelnavn. Hovedinnehavers adresse
blir NKKs adresse for kennelnavnet. For bruk av kennelnavnet må medlemskap i minst en av
NKKs samarbeidende klubber eller forbund opprettholdes.
Kennelnavnet kan kun benyttes av de registrerte innehaverne.
Kennelnavn kan kun innehas av person, ikke av firma, foretak eller organisasjon.
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4. Regler for innehavere av kennelnavn
4.1.

Forpliktelser/ansvar

Oppdretter skal til en hver tid følge gjeldende regler og retningslinjer som inkluderer:
• NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
• NKKs avlsstrategi
• NKKs etiske retningslinjer for hold og trening av hund
• Norsk lovgivning, inkludert Lov om dyrevelferd, Hundeloven, Forskrift om hunder og
Kjøpsloven
• Regler for oppdrettere med registrert kennelnavn (dette regelverk)
• FCI International Breeding Rules
• FCIs Standing Orders
• FCI Breeding Strategies
Innehaver av kennelnavn skal
• Alltid drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om hundehold generelt, og
rasen(e) spesielt, inkludert rasetypisk konstruksjon, mentalitet, helse og
bruksegenskaper samt generell kunnskap om avl og oppdrett.
• Arbeide for å ivareta og utvikle rasen gjennom seleksjon og kombinasjon av avlsdyr.
• Alltid benytte skriftlig avtaler ved paring, salg av valp, forvertsavtaler og eventuelle
avlsrettigheter. Avtalene må ikke ha urimelige krav som bryter mot etiske normer og
gjeldende lovgivning. Det anbefales å benytte NKKs avtaler/skjema.
• Oppdretter skal avtale pris med kjøper, og oppdretter skal ikke stille urimelige
tilleggskrav.
• Sørge for å holde seg kunnskapsmessig oppdatert blant annet ved deltakelse i NKKs
utdanning for oppdrettere, NKKs sentrale seminarer osv.
• Skal oppfordre sine valpekjøpere til å gjennomføre de screeningundersøkelser som NKK
og raseklubbene anbefaler.
• Være åpen for at offentlige instanser gis adgang til å inspisere hundeholdet.

5. Disiplinære reaksjoner
NKK kan frata innehaver av kennelnavn retten til å benytte kennelnavnet i spesielle tilfeller:
Kennelnavn eid eller deleid av person med registreringsforbud kan ikke benyttes eller
overdras til andre. Uttredelse fra, eller sletting av kennelnavnet godtas.
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6. Sletting av kennelnavn
Dersom kennelnavnet ikke har vært aktivt de siste 10 år, settes det til hvile i ytterligere 10
år, for deretter å bli fjernet helt. Ønsker innehaver å bruke kennelnavnet i hvileperioden,
sendes søknad om å gjenoppta kennelnavnet.
7. Søknad om kennelnavn.
7.1.

Hva godkjennes som kennelnavn?

Kennelnavn skal brukes foran eller etter hundens navn, slik oppdretter har angitt ved
registrering av kennelnavnet. Kennelnavnets plassering i forhold til hundens navn kan senere
ikke forandres. Det er kennelnavnets grunnform som registreres i FCIs og NKKs registre;
preposisjoner som f.eks von, vom, fra eller lignende registreres ikke, heller ikke
eier/genitivsform. Disse kommer først fram på valpenes stamtavler ved registrering.
Et kennelnavn må bestå av minimum tre bokstaver. Det er tillatt å bruke et tall og bindestrek
som deler av navnet. Som kennelnavn kan ikke registreres lands-, fylkes-, landsdels-,
poststeds-, by-, etternavn, rasenavn eller navn som kan virke anstøtelig eller på annen måte
uheldig, og heller ikke navn som fonetisk eller innholdsmessig kan lede til forveksling med
allerede registrerte kennelnavn. Tegn som utropstegn, spørsmålstegn, kolon, punktum og
komma er ikke tillatt som del av kennelnavn. Bokstaver som ikke finnes i det norske
alfabetet er ikke tillatt. NKK har intet ansvar for forveksling som måtte oppstå mellom
registrert kennelnavn og individuelt hundenavn.
Eksempler:
”Bergen” ikke tillatt, men ”Bergenspoten” tillatt
”Hansen” ikke tillatt, men ”Hansenlia” tillatt
”Drever” ikke tillat, men ”Dreverdalen” tillatt
”Hallo?Du” ikke tillatt, men ”Hallo-du” tillatt
”Crémà Ô Mü” ikke tillatt men ”Renommè” tillatt
7.2 Søkeprosessen
7.2.1 Innsending av søknad
Søknad skal innsendes skriftlig på søknadsskjema for kennelnavn sammen med kvittering på
innbetalt gebyr.
Man kan søke om tre alternative navn, men det er ikke et krav at det må sendes inn tre
navneforslag.
Når NKK har mottatt søknad kontrolleres navneforslagene opp mot NKKs kennelnavnregister
for å sikre at det ikke er registrert eller at det er for likt et allerede eksisterende kennelnavn i
Norge.
Det eller de navneforslagene som NKK godkjenner, sendes til FCI. FCI gjør tilsvarende
kontroll mot sitt kennelnavnregister som omfatter alle FCI-land.
Link: www.fci.be under ”affixes”/”kennel names”.
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7.2.2 Endelig godkjenning
Når NKK har fått svar fra FCI, sender NKK skriftlig tilbakemelding til søker. Etter publisering
på www.nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker. Ved protesttidens utløp meddeles
søker bekreftelse på endelig godkjenning.
7.2.3 Hvor lang tid tar søkeprosessen
Søkeprosessen for kennelnavn vil normalt ta fire til seks måneder. Det kan også gå lengre tid
dersom de første navneforslagene ikke blir godkjent.
7.3 Retningslinjer for behandling av klager ved nye kennelnavn
Klager på kennelnavn behandles etter en gitt instruks. Både søkers og klagers interesse skal
tilgodeses. Ved betydelig tvil skal denne komme klager til gode.
7.3.1 Hvem har klagerett
Normalt anses bare innehaver av et kennelnavn å ha klagerett. Det gis unntak, for historisk
viktige kennelnavn hvor oppdrettet har hatt en særlig innflytelse på rasen/rasenes utvikling.
NKK vurderer bare klager på norske søknader, men klageren kan ha annen nasjonalitet.
7.3.2 Hva skal klagen inneholde
For at klagen skal kunne vurderes må det kunne påvises en fonetisk eller bokstavlikhet
mellom klagers og søkers kennelnavn.
7.3.3 Kriterier for vurdering av klagen
Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av klage:
• Beskytte allerede godt innarbeidede kennelnavn.
• Navnelikhet, rase, gruppe, fonetisk og innholdsmessige likheter.
Fonetisk likhet: 3 stavelser. Eks: Team Schangrila – Shangrila, Chihuahua – Shivava.
Bokstavlikhet: Navn som inneholder 7 eller flere rett påfølgende like bokstaver i
begynnelsen eller slutten av navnet. Denne regelen gjelder likevel ikke dersom minst 3
norskregistrerte kennelnavn inneholder samme begynnelse eller slutt.
Ord som er grammatisk varianter av allerede eksisterende kennelnavn (adjektiver, verb,
substantiver).
Navn som består av flere separate ord: Er et av ordene identisk med et allerede
eksisterende kennelnavn gir dette grunnlag for at protest tas til følge.
Klage på kennelnavn avgjøres av NKKs administrasjon. Administrasjonens vedtak kan ankes
til Hovedstyret innen 3 uker etter vedtakets dato.
8. Overdragelse av kennelnavn
Overdragelse av kennelnavn eller opptak av ny medinnehaver kan kun foretas ved skriftlig
godkjenning av øvrige innehavere. Godkjenningen må foreligge i original.
Hvis eier/medinnehaver dør, gjelder følgende regler for overdragelse:
• Hvis kennelnavnet kun har én innehaver, kan kennelnavnet overføres til lovmessig
arving.
• Hvis kennelnavnet har flere innehavere, kan overføring til lovmessig arving kun foretas
ved skriftlig godkjenning av øvrige innehavere. Godkjenning må foreligge i original.
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8.1 Overføring av kennelnavn fra/til annet land
Overføring av kennelnavn fra annet land kan skje dersom navnet er godkjent av FCI.
Overføring av kennelnavn til annet FCI-land skjer ved at innehaver gir beskjed til sitt lands
kennelklubb om hvilket land kennelnavnet skal flyttes til. Ny adresse må oppgis. NKK tar så
kontakt med kennelklubben i det nye landet om overføringen. Kennelklubben i det
opprinnelige hjemlandet rapporterer også om overføringen til FCI.
9. Kullregistrering
Oppdrettere som har kennelnavn må benytte det ved registrering av alle kull. Valpene kan
ha et gjennomgående mellomnavn men det må ikke kunne forveksles med en annens
kennelnavn. Det er IKKE tillatt å ha med en annens kennelnavn i valpenavnet.
En hunds navn og kennelnavn kan ikke endres etter at det har blitt offisielt registrert (med
unntak av det som er angitt i pkt 10).
10. Etterregistrering av kennelnavn på tidligere kull
Det er mulig å etterregistrere innehavers tidligere kull med kennelnavn, men da må hele
kullet få påført kennelnavnet. Påføringen av kennelnavnet utføres gratis i Dogweb. Ønskes
ny papir-utgave av registreringsbeviset tas det et gebyr tilsvarende kostnaden for
stamtavlekopi.
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6. REGISTRERINGSREGLER
6.1. GENERELLE REGLER

Oppdretter plikter å gjøre seg kjent med de krav som til enhver tid gjelder for registrering av
sin rase.
1. Kull skal registreres i det landet hvor oppdretter har sin folkeregistrerte adresse.
2. Underskriftsberettiget eier eller disponent av tispa i paringsøyeblikket kan registrere
valpekull.
3. Det er obligatorisk å registrere alle valpene i et kull, og hele kullet skal registreres
samtidig. Alle valpene registreres automatisk på oppdretter, og det første eierskifte
fra oppdretter til ny eier er gratis inntil valpene er 6 måneder gamle (etter fylte 6
måneder er prisen som for ordinære eierskifter). Alle valper skal være ID-merket før
registreringsbevis/eierbevis utstedes (Gjelder fra 18.04.12). Kullet skal registreres før
valpene er 3 måneder gamle, men om kullet ikke er registrert ved 3 måneders alder,
kan kullet registreres med økt registreringsavgift tilsvarende 50% tillegg.
Etterregistrering av enkeltvalper er ikke tillatt.
4. Foreldrene må være av samme rase og registrert i NKK eller et FCI-anerkjent
utenlandsk register. Ved bruk av hunder som ikke ligger inne i Dogweb med stamtavle
må kopi av registreringsbevis pluss dokumentasjon av de gjeldende krav for
kullregistrering sendes NKK før registrering. Ved godkjente kryssparinger mellom raser
må kopi av godkjennelsen sendes NKK i forkant av registreringen.
5. Begge foreldre må være ID-merket og ha oppfylt de enkelte rasers tilleggskrav. NKKs
etiske grunnregler for avl og oppdrett må følges.
6. Hannhunden må ha to normale testikler på normal plass for å få registrert avkom
etter seg. Hvis hannhunden ikke har vært utstilt på offisiell utstilling etter fylte 9 mnd.
eller har avkom registrert etter seg fra før, må testikkelattest sendes inn til NKK ved
registrering av kull. For at testikkelattesten skal være gyldig må hannhunden være
undersøkt og testikkelattesten utstedt etter at hannhunden har fylt seks måneder.
Attesten må inneholde hundens ID-nr. og registreringsnummer og være signert og
stemplet av veterinær.
7. Skjema for ID-merking blir sendt oppdretter umiddelbart etter at kullet er registrert
betalt. Dette skjemaet MÅ tas med til veterinæren når valpene skal ID-merkes.
8. Oppdretter trenger ikke å ha registrert kennelnavn for å registrere valpekull.
9. Oppdrettere som har et registrert kennelnavn skal ikke avle blandingshunder.
Kennelnavn skal ikke brukes ved registrering i NOX-registeret, i forbindelse med
uregistrerte valper eller blandingshunder.
10. Når kullet er ferdig registrert blir registreringsbevis og eierbevis sendt samlet til
oppdretter. Det er oppdretters ansvar å kontrollere at korrekte opplysninger er
registrert.
11. En tispe kan pares med to hannhunder på samme løpetid. Valpekullet registreres i
første omgang med en av fedrene som far. Informasjon om at det er brukt to fedre
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må sendes NKK på mail, husk å oppgi hvilket kullnummer det gjelder. Før valpekullet
kan endelig registreres, må det utføres en avstamningskontroll som inkluderer alle
valpene, mor og de potensielle fedrene; alle hundene må være ID-merket senest på
prøvetakingstidspunktet. Resultatet fra avstamningskontrollen må være utvetydig.
Valper kan kun registreres dersom det med sikkerhet kan fastslås hvem som er far til
valpen. Oppdretter må selv dekke alle utgifter i forbindelse med prøvetaking og
analyse. Prøvene må tas av veterinær og analyseres av blodtypelaboratoriet ved
NMBU. NKKs skjemaer («Skjema for DNA-testing av avstamning/farskap hund - skjema
C og D») må vedlegges prøvene.
12. NKK kan kreve DNA-testing av kullet og foreldredyrene dersom det mistenkes at det
er oppgitt feil informasjon i forbindelse med kullregistreringen. Oppdretter må dekke
alle utgifter i forbindelse med blodprøvetaking og analyse.
13. NKK forbeholder seg retten til å avslå en registreringssøknad for kull og kunne
avregistrere hund.
14. NKK gjør uttrykkelig oppmerksom på at dersom det gis falske eller feil opplysninger
ved registreringen, kan dette medføre at kullet senere avregistreres med de
konsekvenser dette kan medføre uten at NKK kan holdes ansvarlig.
15. Ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett vil saken bli behandlet i
henhold til gjeldende rutiner.
16. Ved å sende inn et valpekull til registrering bekrefter oppdretter at han/hun er kjent
med NKKs gjeldende registreringsregler for rasen, samt NKKs etiske grunnregler.
Dette gjelder uansett om valpekullet blir registrert elektronisk eller manuelt.

6.2. REGISTRERING AV VALPEKULL

Registrering av valpekull kan enten gjøres elektronisk via «Min side» på www.nkk.no (A),
eller ved å sende inn NKKs skjema for registreringsanmeldelse og paringsbevis (B).
NKK anbefaler oppdrettere til å registrere valpekullet elektronisk da det både er billigere og
behandlingen går raskere enn ved manuell registrering.
A) Elektronisk registrering av valpekull:
Man logger seg inn på «Min side» på www.nkk.no, velger punktet som heter
«Kull/Oppdretter» og klikker på «Nytt kull». Brukerveiledning for elektronisk registrering vil
man finne ved å klikke på «Brukerveiledning».
Man må stå som eier av tispen for å kunne registrere kullet, og tispen vil ligge på nedtrekkslisten for «mor». Hvis man har lånt en tispe må det sendes inn en disposisjonserklæring i
forkant av registreringen.
Hvis man eier hannhunden selv, vil han ligge på nedtrekks-listen for «far». Ved bruk av
hannhund eid av en annen person, klikk på «Bytt til frisøk» og skriv inn hannhundens
registreringsnummer. Hvis hannhund er utenlandsk og det er første gang han blir brukt i avl i
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Norge, må kopi av registreringsbeviset pluss dokumentasjon av de gjeldende krav for
kullregistrering sendes NKK før registrering.
Paringsbeviset skal undertegnes av underskriftsberettiget eier(e) av hannhunden. Er
hannhundeiers mailadresse registrert hos NKK blir paringsbeviset sendt hannhundeier for
signering med BankID. Eventuelt kan hannhundeier skrive ut paringsbeviset og signere for
hånd. Er hannhundeier utenlandsk blir paringsbeviset sendt oppdretter på mail.
En engelsk utgave av paringsbeviset finnes på www.nkk.no.
Hvis hannhunden ikke har vært utstilt på offisiell utstilling etter fylte 9 mnd. eller har avkom
registrert etter seg fra før, må testikkelattest sendes inn til NKK ved registrering av kull. For
at testikkelattesten skal være gyldig må hannhunden være undersøkt og testikkelattesten
utstedt etter at hannhunden har fylt seks måneder. Attesten må inneholde hundens ID-nr.
og registreringsnummer og være signert og stemplet av veterinær.
Navn og farge på valpene MÅ oppgis ved registrering av valpekullet. Navnene vil være det
som står på valpenes registreringsbevis. Oppdretter har mulighet til å endre valpenavn frem
til NKKs saksbehandler har godkjent valpenes ID-nummer og navn. Har man et registrert
kennelnavn skal det komme opp automatisk og skal ikke skrives inn som en del av
valpenavnet. Kennelnavn + valpenavn kan ikke overstige 35 tegn. Oppdrettere som ikke har
et registrert kennelnavn kan ikke bruke gjennomgående like valpenavn. For øvrige regler
vedrørende valpenavn se punkt 6.7.
Alle mailer som blir sendt fra NKK i forbindelse med kullregistreringen vil man finne på «min
side» under punktet som heter «Eposter».
Dokumenter som skal sendes inn i forbindelse med kullregistreringen skal sendes som
vedlegg på kullet.
Alle valpene skal være ID-merket før registreringsbevis utstedes. Skjema for ID-merking blir
sendt oppdretter på mail umiddelbart etter at kullet er ferdig betalt. Dette skjemaet MÅ tas
med til veterinæren når valpene skal ID-merkes.
Alle valpene blir registrert på oppdretter. Først når oppdretter har mottatt registreringsbevis
og eierbevis på valpene kan eierregistreringen gjennomføres. Er valpekullet registrert
elektronisk SKAL eierskiftene også gjøres elektronisk via «Min side». Det første eierskifte fra
oppdretter er gratis frem til valpen er 6 mnd. Se Eierskifte (punkt 7) for mer informasjon.
B) Manuell registrering av valpekull:
Ved manuell registrering av valpekull må NKKs skjema for registreringsanmeldelse og
paringsbevis fylles ut og sendes NKK pr. post eller mail. Skjemaet finner man enten på
www.nkk.no eller ved å henvende seg til NKK.
En engelsk utgave av paringsbeviset finnes på www.nkk.no.
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Alle opplysninger om hannhunden og tispen må fylles ut. Registreringsanmeldelsen skal
undertegnes av underskriftsberettiget eier(e) av hannhunden og tispen. Hvis hannhunden
eller tispen er lånt, må det sendes inn en disposisjonserklæring sammen med
registreringsanmeldelsen.
Hvis hannhund er utenlandsk og det er første gang han blir brukt i avl i Norge, må kopi av
registreringsbeviset pluss dokumentasjon av de gjeldende krav for kullregistrering sendes
inn sammen med registreringsanmeldelsen.
Hvis hannhunden ikke har vært utstilt på offisiell utstilling etter fylte 9 mnd. eller har avkom
registrert etter seg fra før, må testikkelattest sendes inn til NKK ved registrering av kull. For
at testikkelattesten skal være gyldig må hannhunden være undersøkt og testikkelattesten
utstedt etter at hannhunden har fylt seks måneder. Attesten må inneholde hundens ID-nr.
og registreringsnummer og være signert og stemplet av veterinær.
Navn og farge på valpene MÅ oppgis ved registrering av valpekullet. Navnene er endelige og
vil være det som står på valpenes registreringsbevis. Kennelnavn + valpenavn kan ikke
overstige 35 tegn. Oppdrettere som ikke har et registrert kennelnavn kan ikke bruke
gjennomgående like valpenavn. For øvrige regler vedrørende valpenavn se punkt 6.7.
Alle valpene skal være ID-merket før registreringsbevis utstedes. Skjema for ID-merking blir
sendt oppdretter pr. post så snart innbetaling for registreringen er mottatt hos NKK. Dette
skjemaet MÅ tas med til veterinæren når valpene skal ID-merkes.
Alle valpene blir registrert på oppdretter. Først når oppdretter har mottatt registreringsbevis
og eierbevis på valpene kan eierregistreringen gjennomføres. Det første eierskifte fra
oppdretter er gratis frem til valpen er 6 mnd. Se Eierskifte (punkt 7) for mer informasjon.

6.3. ID-MERKING

Det er obligatorisk at begge foreldredyrene er ID-merket før valpekull kan registreres
(gjeldende fra 1.1.98).
Det er også krav om at valper som skal registreres skal være ID-merket før registreringsbevis
blir sendt ut (Gjeldende fra 18.04.12).
Dette innebærer at oppdretter først må registrere kullet i NKK, enten elektronisk eller
manuelt (se punkt 6.2 registrering av valpekull)
Når kullet er registrert og betalt, får oppdretter tilbake ett skjema som heter «IDmerkingsskjema KULL». Ved elektronisk registrering blir skjemaet sendt på mail til
oppdretter (se «Min side» under fanen som heter «Eposter»), og ved manuell registrering
blir skjemaet sendt oppdretter i posten.
Dette skjemaet skal oppdretter skrive ut og ta med til dyrlegen sammen med valpene når
disse skal ID-merkes. På dette skjemaet har alle valpene fått ett registreringsnummer i NKK
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(NOXXXXX/XX) som dyrlegen må sende inn elektronisk til ID-registeret sammen med IDnummeret.
En ID-registrering kan kun sendes inn en gang av dyrlegen, så hvis valpene ble ID-merket
uten at NKK registreringsnummer ble opplyst til dyrlegen så får ikke dyrlegen ettersendt
disse opplysningene.
Det er oppdretters ansvar å gi opplysninger til dyrlegen ved ID-merking at valpene skal
registreres i NKK og hvilket registreringsnummer hver valp har.
Hvis det skjer at valpene blir ID-merket før kullet er registrert på NKK og før det er laget
registreringsnummer på valpene er det oppdretters ansvar å formidle til saksbehandler hos
NKK hvilke ID-nummer og hvilket registreringsnummer som hører sammen på valpene.

6.4. VALPENAVN

Oppdretter som ikke har kennelnavn kan ikke registrere valper med navn som kan forveksles
med et kennelnavn. F. eks of Maridalen, av Maridalen, Maridalen's.
De kan heller ikke bruke gjennomgående like valpenavn. F.eks. Golden Susi, Golden Lita,
Golden Tine, Lita Tresh, Tim Tresh osv. Valpenavnet kan ikke overstige 35 tegn.
Oppdrettere som har kennelnavn må benytte det ved registrering av alle valpekull. Valpene
kan ha et gjennomgående mellomnavn men det må ikke kunne forveksles med en annens
kennelnavn. Det er IKKE tillatt å ha med en annens kennelnavn i valpenavnet, men hvis
oppdretter har eget kennelnavn, kan valp som registreres på hannhundeier (paringsvalp) få
medtatt hannhundeiers kennelnavn som en del av navnet. Kennelnavn + valpenavn kan ikke
overstige 35 tegn.
Navn som kan virke støtende godtas ikke som valpenavn. Norske personnavn kan ikke
brukes som valpenavn, f.eks: Per Hansen vil ikke bli godtatt, men navnet vil bli godtatt hvis
valpen heter kun Per eller kun Hansen.
Vi gjør oppmerksom på at enkelte tegn ikke kan benyttes på norskregistrerte hunder.
Det er oppdretter som bestemmer valpens navn. Skal navnet endres etter at valpen/e er
ferdig registrert, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra oppdretter på navnendring.
Bekreftelsen/e sendes NKK pr. post sammen med valpenes originale registreringsbevis og
eierbevis.

6.5. RASER MED TILLEGGSKRAV FOR REGISTRERING AV VALPER

Å stille krav for avl er et av virkemidlene NKK har for å sikre en sunn utvikling av
hunderasene. For strenge krav og restriksjoner kan derimot virke mot sin hensikt ved at for
sterk seleksjon kan redusere den genetiske variasjonen og få andre uheldige konsekvenser
som redusert åpenhet og en økt populasjon av uregistrerte hunder som ikke er underlagt
noen form for kontroll eller mulighet for påvirkning.
Informasjon, utdanning og bevisstgjøring er derfor helt sentralt, og tilleggskrav for
registrering av valper skal kun brukes der det er nødvendig for å få bukt med problemer som
er av stor betydning for rasen.
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Alle som registrerer valper i NKK er forpliktet til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og
oppdrett og NKKs regler for registrering, og dette gjelder alle raser. Helt sentralt er pkt. 5 i
grunnreglene som sier at kun funksjonelt friske hunder skal brukes i avl.
NKK har det overordnede ansvaret for forvaltningen av hunderasene, men forvaltningen av
den enkelte rase er delegert til raseklubben. Eventuelle tilleggskrav kan innføres i samarbeid
mellom raseklubben og NKK og omfatter lidelser og andre problemstillinger som er av stor
betydning for rasen.
Tilleggskrav for registrering av valper hos enkelte raser
Tilleggskrav kan altså innføres i samarbeid mellom raseklubben og administrasjonen, og
gjelder krav som må være oppfylt for at kullet skal registreres normalt. En oppdatert oversikt
over hvilke raser som har hvilke tilleggskrav finnes under hver enkelt rase bak i heftet, eller
på nkk.no.
Raseklubber kan søke om innføring av tilleggskrav, men for at raseklubben skal kunne søke
om dette må det på forhånd være vedtatt på raseklubbens Generalforsamling/Årsmøte. Det
må tydelig fremgå i årsmøtepapirene at det gjelder et krav for registrering av valper i NKK,
og hva dette kravet innebærer.
Ønsker raseklubben dette kravet fjernet på et senere tidspunkt, må det først vedtas på
Årsmøte, samt at det må ha gått minst 3 år fra det ble innført.
Raseklubbens krav
Raseklubbene kan ofte ha ytterligere krav for at klubben f.eks. skal annonsere for valpekull,
godkjenne avlshunder osv. Disse kravene stilles uavhengig av kravene for registrering av
valper i NKK, og fungerer som et ytterligere kvalitetsstempel. I følge NKKs regler bør disse
kravene og anbefalingene følges, og raseklubben bør derfor kontaktes når man planlegger
avl for informasjon om hva som er anbefalt.
Det er altså svært vanlig at raseklubben har andre krav og anbefalinger enn det som er
kravene for registrering av valper i NKK.
FØLGENDE TILLEGGSKRAV KAN INNFØRES:
Felles for alle krav er at de ikke har tilbakevirkende kraft. Det gjøres unntak fra kravene ved
bruk av frossen sæd som er frosset før kravet trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i
live.
Hovedstyret har åpnet for at raseklubbene kan søke om innføring av følgende tilleggskrav:
Krav om kjent HD/AD-status
Raseklubben kan søke om at det innføres krav om kjent HD- og/eller AD-status for
registrering av valper, og det betyr at begge foreldrene må ha en kjent status før kullet kan
registreres. Kravet gjelder også for utenlandske hunder, for regler se kapitel 8.1 og 8.2. eller
nkk.no. Rekvisisjonsskjema skal bestilles via «Min side» på nkk.no. Det er i strid med NKKs
etiske grunnregler for avl og oppdrett å avle på hunder med sterk grad av hofteleddsdysplasi
eller albueleddsdysplasi (HD grad E eller AD grad 3). Avles det likevel på slike hunder, vil
saken bli behandlet som et brudd på NKKS etiske grunnregler, og avkommene vil registreres
med avlssperre (gjelder for alle raser), jf. HS-vedtak 80/18 og 120/04.
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Krav til øyelysing
Raseklubben kan søke om at det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr.
Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen skal være foretatt maksimalt
ett år før paring. Norskregistrerte hunder skal øyelyses i Norge og resultat blir direkte
registrert på ECVO-skjema i DogWeb av autorisert øyelyser som utfører undersøkelsen.
Ved bruk av utenlandskeide hunder: kopi av hundens ECVO-attest må lastes opp på
kullregistreringen, og resultat fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb. Dersom
øyelysingen er utført i Sverige slik at det ikke foreligger en ECVO- attest, må kopi av
øyelysingsattesten lastes opp på kullregistreringen. Dette resultatet registreres ikke inn i
DogWeb men vil gjelde som «kjent øyelysning» for registrering av valpekull NKK bør
kontaktes for godkjenning før paring. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet
for utenlandske hunder i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til
NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel
vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Kravet har ikke tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før
restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Krav til kjent DNA-status
Raseklubben kan søke om innføring av krav til kjent DNA-status for spesifikke sykdommer.
Dersom det er krav om kjent DNA-status hos foreldredyrene for registrering av valper, må
begge foreldrene ha kjent DNA-status, og det er automatisk et krav at minst én av
foreldredyrene i kombinasjonen må være fri for det sykdomsfremkallende genet ved
autosomal recessiv nedarving. Rekvisisjonsskjema må bestilles før prøven tas. Dette gjøres
via «min side» på www.nkk.no.
Funksjonelt friske hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNAtestresultat affisert) skal pares med en hund som er fri, slik at det ikke går utover velferden
til avkommene. Paring av to bærere av en autosomal recessiv sykdom er et brudd på NKKs
Etiske grunnregler for avl og oppdrett, pkt 5, og håndteres etter gjeldende rutiner ved brudd
på grunnreglene.
Før kullet kan registreres, må alle valpene DNA-testes for den aktuelle sykdommen, etter
NKKs til enhver tid gjeldene regler angående DNA-tester og publisering i DogWeb
Det er gitt dispensasjon for krav om kjent status ved bruk av utenlandske hunder, importert
frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og
hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for slik dispensasjon er at utenlandsk
hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for de aktuelle sykdomsfremkallende
genene.
Krav til kjent patellastatus
Raseklubben kan søke om innføring av krav om offisiell patellastatus på foreldredyr. Begge
foreldrene må da ha offisiell patella-status for registrering av valper. Undersøkelsen må være
foretatt ved minimum 12 måneders alder av veterinær som har avtale med NKK slik at
resultatet blir registrert på DogWeb.
Rekvisisjonsskjema må bestilles før undersøkelsen tas. Dette gjøres via «Min side» på
www.nkk.no
Kravet gjelder automatisk også for utenlandske hunder brukt i avl i Norge. Ved bruk av
utenlandske hunder: kopi av hundens patellaattest må lastes opp på kullregistreringen.
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Resultatet fra denne attesten vil bli registrert inn i DogWeb for enkelte spesifiserte land
(som Sverige) som har identisk undersøkelsesrutine som Norge. For andre land kan
resultatet ikke registreres inn i DogWeb, men vil gjelde som «kjent patellastatus» for
registrering av valpekull.
Det kan søkes om dispensasjon fra kravet for bruk av utenlandske hunder. En begrunnet
søknad sendes NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben
kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossen sæd som er frosset før restriksjonen trådte
i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Hunder med patellaluksasjon grad 3 (sterk grad) skal ikke brukes i avl. Avles det likevel på
hunder med sterk grad patellaluksasjon, vil avkommene registreres med avlssperre (vedtatt
av HS 14.12.16, gjelder for alle raser) og saken vil bli behandlet som et brudd på NKKS etiske
grunnregler.
Krav til kjent mental status
Raseklubben kan søke om krav til kjent mental status hos foreldredyr, når det er
hensiktsmessig for rasens mentale helse eller viktig i et samfunnsperspektiv. Kravet gjelder
for alle nordiske hunder, men vil ikke gjelde hunder bosatt i land utenfor Norden. Dersom
kravet ikke er fulgt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan
oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.
Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. En begrunnet
søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse
fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Krav til kjent hjertestatus
Raseklubben kan søke om innføring av krav til kjent hjertestatus på foreldredyr. Begge
foreldrene må da ha kjent hjertestatus for registrering av valper. Hunder skal undersøkes i
det landet hunden er registrert, og eier bor. For norskeide hunder registrert i NKK skal
undersøkelsen utføres i Norge av NKK-godkjent veterinær. Ved bruk av utenlandske hunder
må kopi av hundens hjerteattest lastes opp på kullregistreringen. NKK godkjenner resultater
fra land med lignende graderingssystem og godkjenningssystem for veterinærer. Resultater
fra øvrige land registreres ikke inn i DogWeb men vil gjelde som «kjent hjertestatus» for
registrering av valpekull. Det kan søkes om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En
begrunnet søknad sendes NKK for forespør raseklubb før vedtak fattes. Det gis generell
dispensasjon for bruk av sæd som er frosset før kravet trådte i kraft, og hvor hunden ikke
lenger er i livet.
Antallsbegrensning
Raseklubben kan søke om at det innføres et maksimumsantall avkom som kan registreres
etter en og samme hund. Det er mulighet for å søke om ytterligere dispensasjon til bruk av
hunden. Søknaden sendes NKK som forespør raseklubben før avgjørelsen fattes. En uttalelse
fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Nedfrosset sæd kan brukes minimum 8 år etter at maksimumsgrensen er nådd, dersom ikke
antall år er definert.
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Raseklubben må selv spesifisere i sin søknad hvor mange avkom de ønsker som maksimum,
samt hvorvidt ytterligere avkom som blir født skal registreres med avlssperre eller ikke
registreres. Dersom dette ikke spesifiseres, vil ytterligere valper bli registrert med avlssperre.
Alle valper teller med i antallet, også valper født før kravet trer i kraft.
Begrensningen gjelder også for valper født i utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er
nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er
nådd, vil valper som ønskes importert til Norge enten ikke bli registrert eller registrert med
avlssperre. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.
Krav til deltagelse eller godkjent resultat på prøver eller konkurranser
Raseklubben kan ikke søke om innføring av krav om deltagelse eller godkjent resultat på
prøver eller konkurranser (som jaktprøver, gjeterhundprøver, utstilling o.l.) hos foreldredyr
for registrering av valper i NKK. Unntak kan vurderes i helt spesielle tilfeller der prøven eller
testen måler en egenskap som har stor betydning for hundens velferd. I slike tilfeller kan
registreringsrestriksjon kun godtas dersom deltagelse på prøven/testen er mulig uten
spesiell forberedelse eller trening, slik at det ikke bidrar til å ekskludere hunder fra avlen.
Andre tilleggskrav
Dersom raseklubben ønsker at det skal innføres andre krav enn de beskrevet ovenfor kan de
søke om dette, men søknaden kan ikke behandles før saken er utredet og behandlet på
generelt grunnlag av Hovedstyret. Lengere behandlingstid må derfor forventes.

6.6. DISPOSISJONSERKLÆRING

Disposisjonserklæringsskjema finner du på www.nkk.no
• Ved registrering av kull der oppdretter ikke er registrert som hovedeier av tispen, må
disposisjonserklæring innsendes på forhånd.
• En hannhund kan også disponeres bort.
• Disposisjonserklæringen må gjelde fra dagen før paring og kan maks gis for ett år om
gangen.
• Disposisjonsretten kan kun gis til en person av gangen.
• Disponenten kan ikke disponere hunden videre til tredje person.
• Det kan ikke foretas eierskifte i perioden hunden er disponert bort.
• Disposisjonserklæringen gjelder ikke for uttak og lagring i NKKs sædbank.
• Det juridiske eierforholdet til hunden endres ikke ved underskrift av
disposisjonserklæring.

6.7. AVLSSPERRE

Alle hunder er ikke egnet for bruk i avl. I de tilfellene der man ønsker å forsikre seg om at
hunden ikke brukes i avl, kan man sette avlssperre på hunden.
Ved å sette avlssperre på en hund, tar du vekk muligheten til å kunne registrere valper etter
hunden i Norsk Kennel Klub sin database.

25

Vi gjør oppmerksom på at en avlssperre vil være synlig i DogWeb og på hundens
registreringsbevis. Det vil også bli sendt informasjon om avlssperren til raseklubbene.
En hund med avlssperre kan ikke få utstedt «export pedigree». Det vil si at den ikke kan
selges utenfor Norden.
Hvem kan sette avlssperre?
• Oppdretter kan sette avlssperre på en eller flere valper ved registrering av kull.
•

Hovedeier av hunden kan sette avlssperre på egen hund, ved eller utenom
eierskiftet. Dersom avlssperren blir gjort i forbindelse med eierskifte, må avlssperren
være datert før eierskiftet, og ny eier må informeres.

•

Det er ikke tillatt å avle på hunder med sterk grad (E) av HD (hofteleddsdysplasi),
sterk grad (3) av AD (albueleddsdysplasi) eller sterk grad (3) av patellaluksasjon, og
eventuelle avkom etter hunder med en av disse diagnosene blir derfor registrert med
avlssperre.

•

På enkelte raser setter NKK automatisk avlssperre på hunder med feil. For oversikt
over hvilke raser det gjelder, se rasebeskrivelsen bak i heftet.

•

NKK kan sette avlssperre på enkelt hunder eller hele kull med bakgrunn i
helsemessige årsaker.

Hvordan går jeg frem for å sette avlssperre på enkelt hund?
1. Gå inn på www.nkk.no, der finner du skjemaet «Avlssperre enkelthund»
2. Skjemaet fylles ut og signeres av hovedeier til hunden.
3. Skjemaet sendes pr. post sammen med hundens originale registreringsbevis til Norsk
kennel Klub.
For pris se www.nkk.no
Hvordan går jeg frem for å sette avlssperre ved registrering av valpekull?
1. Gå inn på www.nkk.no, der finner du skjemaet «Avlssperre valpekull»
2. Skjemaet fylles ut og undertegnes av oppdretter.
3. Skjemaet må sendes NKK før kullet er ferdig registrert.
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6.8. BRUK AV FROSSEN SÆD
Norsk Kennel Klubs Sædbank:

I tillegg til de ordinære kravene som gjelder for rasen gjelder følgende ved registrering av
valper:
• Inseminerende veterinærs stempel og underskrift enten i
registreringsanmeldelsen/paringsbeviset eller på eget skjema.
• Hannhundeierens/disposisjonsinnehaveren underskrift i
registreringsanmeldelsen/paringsbeviset.
Disposisjonsrett: Disposisjonsrett over lagret sæd og rett til å underskrive
registreringsanmeldelsen/paringsbeviset som hannhundeier har den som er ansvarlig for
deponeringen (eier av sæden). Dersom dette er en annen person enn den registrerte eier av
hannhunden må disposisjonserklæring utstedes og underskrives av de registrerte eiere av
hannhunden. Disposisjonserklæringen gjelder all sæd lagret etter samme uttak og kan ikke
endres av andre enn den i disposisjonserklæringen angitte person. Navn på den som har
disposisjonsrett arkiveres ved sædbanken. Kopi av denne medsendes ved kullregistrering.
Import av frossen sæd
Søknad om lagring av frossen sæd skal sendes NKK.
Om ikke annet angis i særbestemmelsene for den respektive rasen skal hannhunden oppfylle
samme registrerings- og helsekrav som kreves for NKK-registrerte hunder.
Frossen sæd fra utenlandsk hannhund skal på uttakstidspunktet fylle gjeldende IDmerkingskrav og helsekrav som HD/AD, øyelysing, gentestresultater osv. for registrering av
kull i Norge. For sæd uttatt før innføring av slike registreringsrestriksjoner gjelder ikke
kravet.
For mer informasjon se punkt 6.5.
Oppsigelse av lagring eller andre endringer må gjøres skriftlig av innehaver direkte til NKK
sædbank.
Søknadsskjema, priser og regler for NKKs sædbank finnes på www.nkk.no

Private sædbanker:

I tillegg til de ordinære kravene som gjelder for rasen gjelder følgende for registrering av
valper:
• «Attest ved frysing og bruk av frossen sæd i private sædbanker» må være utfylt,
stemplet og undertegnet av inseminerende veterinær. Ferdig utfylt skjema sendes
NKK. (Skjemaet finnes tilgjengelig på www.nkk.no )
• Hannhundeierens/disposisjonsinnehaveren underskrift i
registreringsanmeldelsen/paringsbeviset.
Disposisjonsrett: Disposisjonsrett over lagret sæd og rett til å underskrive
registreringsanmeldelsen/paringsbeviset som hannhundeier har den som er ansvarlig for
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deponeringen (eier av sæden). Dersom dette er en annen person enn den registrerte eier av
hannhunden må disposisjonserklæring utstedes og underskrives av de registrerte eiere av
hannhunden. Disposisjonserklæringen gjelder all sæd lagret etter samme uttak og kan ikke
endres av andre enn den i disposisjonserklæringen angitte person. Navn på den som har
disposisjonsrett arkiveres ved sædbanken. Kopi av denne medsendes ved kullregistrering.
Import av frossen sæd
Skjemaet «Attest ved frysing og bruk av frossen sæd i private sædbanker» skal brukes.
Om ikke annet angis i særbestemmelsene for den respektive rasen skal hannhunden oppfylle
samme registrerings- og helsekrav som kreves for NKK-registrerte hunder.
Frossen sæd fra utenlandsk hannhund skal på uttakstidspunktet fylle gjeldende IDmerkingskrav og helsekrav som HD/AD, øyelysing, gentestresultater osv. for registrering av
kull i Norge. For sæd uttatt før innføring av slike registreringsrestriksjoner gjelder ikke
kravet.
For mer informasjon se punkt 6.5., og den enkelte rase bak i heftet.
NKK har ingen myndighet eller ansvar rundt driften av private sædbanker eller mot eier av
frossen sæd eller tispeeier. Eventuelle tvister mellom noen av partene er NKK
uvedkommende.
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7. EIERSKIFTE
7.1. GENERELT OM EIERSKIFTE
Hvorfor og hvordan foreta eierskifte på hund?

NKKs hunderegister ivaretar eierskap på hund. Det er derfor viktig å sende inn eierskifte på
hund som skifter eier. Registrert eier i vårt hunderegister er ansvarlig om det skulle oppstå
noe i forbindelse med hunden.
Alle valper registreres på oppdretter, som skal sørge for å foreta eierskifte til sin valpekjøper.
Det første eierskifte fra oppdretter er gratis frem til valpen er 6 mnd. Etter 6 mnd. er det
vanlig pris. Det skal kun være en underskriftsberettiget eier på hver hund. Eieren vil være
den eneste personen NKK forholder seg til i de tilfeller hvor underskrift kreves (ved
registrering av kull og eierskifter e.l.) Eventuelle medeiere kan bli registrert i NKK, men vil da
ikke være underskriftsberettiget.
Eierskifte kan enten foretas elektronisk (se punkt 7.2) eller sendes inn manuelt (se punkt
7.3).
OBS! Skal man eierskifte et valpekull og kullet er registrert elektronisk, skal eierskiftene
gjøres elektronisk via «Min side».
Dersom tidligere eier er død, må kopi av uskifte/skifteattest sendes inn, og arvingene må
undertegne eierskifte.
Er registreringsbeviset kommet bort kan kopi av registreringsbevis bestilles hos NKK mot
skriftlig erklæring fra eier(e) om at originalen er kommet bort. Avgift for eierskiftet vil bli
fakturert av oss og nytt registreringsbevis blir sendt ut etter at denne er betalt.
Sendes «eierskifte» og «erklæring om at originalen er kommet bort» inn samlet, blir det bare
en avgift.
Overstrykninger på eierskifte godtas ikke, og blir returnert.
Adresseendring kan gjøres på ”Min side”, pr. telefon eller mail. Den tidligere adresse bør
samtidig opplyses samt medlemsnummer (person-id).
For prisliste og relaterte skjemaer, se www.nkk.no
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7.2. WEBEIERSKIFTE

Dersom hunden din har fått utstedt et eierbevis i ditt navn kan eierskifte enkelt foretas via
«Min side» på www.nkk.no under fanen “Eierskifte”. For å foreta web-eierskifter trenger du
kun hundens registreringsnummer og PIN-kode som du finner på eierbeviset, og du betaler
samtidig.
Det utstedes kun ett registreringsbevis, og dette skal alltid følge hunden ved eierskifte.
Brukerveiledning for web-eierskifte finnes på «Min side» under fanen «Eierskifte»

7.3. MANUELT EIERSKIFTE

Har hunden din et “gammelt” registreringsbevis (stamtavle) utstedt før 18.4.12, uten eget
eierbevis må eierskifte sendes inn manuelt til NKKs postboksadresse. Følgende må sendes
inn:
•
•

Registreringsbevis i original
Eierskifteskjema underskrevet av tidligere eier.

Eierskifteskjemaet må utfylles riktig og tydelig. Overstrykninger er ikke tillatt. Opplysning om
eiers fødselsdag og mailadresse brukes i NKK hunderegister og er en fordel å oppgi.
Har hunden din «nytt» registreringsbevis/eierbevis og du velger likevel å sende inn
Manuelt eierskifte, skal hundens eierbevis utfylles og underskrives personlig av den tidligere
underskriftsberettiget eier/oppdretter. Ferdig utfylt skjema kan sendes NKK pr. post, eller på
mail.
Registreringsbeviset skal følge hunden og leveres videre til ny eier.
Når eierskifte er foretatt i NKK sendes det nytt eierbevis til den nye eieren.

7.4. MEDEIER

Det skal kun være en underskriftsberettiget eier (hovedeier) på hver hund. Eieren vil være
den eneste personen NKK forholder seg til i de tilfeller hvor underskrift kreves (ved
registrering av kull og eierskifter e.l.) Eventuelle medeiere kan bli registrert i NKK, men vil da
ikke være underskriftsberettiget.
Hovedeier av hunden kan selv legge til eller fjerne medeier av en hund inne på «Min side».
Dette gjøres under punktet som heter «Eierskifte» og «Nytt eierskifte». Når endringen er
gjort, vil nytt eierbevis bli sendt hovedeier i posten.

8. UTENLANDSKE HUNDER
8.1. BRUK I AVL

Ved første gangs bruk av utenlandske hannhunder i Norge må kopi av registreringsbeviset
inkludert dokumentasjon på ID-merking, evt. helseresultater der det er krav, evt. titler
og/eller testikkelattest sendes til NKK. Utenlandske hunder permanent innført til Norge skal
omregistreres til NKKs register først.
Det er tillatt å registrere kull etter en utenlandskregistrert eller utenlandskeid tispe som
lånes inn fra et annet land. Gyldig disposisjonserklæring må sendes inn før registrering.
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Om ikke annet er angitt i særbestemmelsene for den respektive rasen skal utenlandske
avlsdyr uansett kjønn oppfylle samme registrerings- og helsekrav som kreves for NKKregistrerte hunder. Se den enkelte rase bak i heftet samt punkt 6.5.

Bruk av utenlandske hunder i avl hvor rasen har krav om HD/AD-status:

(For utenlandske hunder som er omregistrert i NKK gjelder egen regler, se punkt 8.2)
Når utenlandskeide/registrerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NKKs register,
gjelder for å innta offisiell HD/AD-status i registreringsbeviset:
a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits,
Sverige, Tyskland: Status må enten fremgå av hundens stamtavle, være dokumentert
fra hjemlandets kennelklubb eller via FCIs internasjonale HD/AD-sertifikat.
b. USA: Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i original
fra OFA. Fra OFA er det kun HD-resultat som kan legges inn, AD-resultat blir kun lagt
inn som kjent status.
c. Alle andre land: Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD/ADsertifikat. Alternativt må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden har
kjent status, men dersom FCIs internasjonale HD/AD-sertifikat ikke foreligger vil ikke
hundens status blir påført valpenes registreringsbevis.

Bruk av frossen sæd fra utenlandske hunder:

Frossen sæd fra utenlandsk hannhund skal på uttakstidspunktet fylle gjeldende ID-merkingsog krav om helseundersøkelser som HD/AD, øyelysing, gentestresultater osv. for registrering
av kull i Norge. For sæd uttatt før innføring av slike registreringsrestriksjoner gjelder ikke
kravet.

Import av drektig tispe (moderlivsimport):

Ved import av drektig tispe (moderlivsimport) kreves vedlagt bekreftelse på at valpenes far
er ID-merket og har dokumentert kjent HD/AD-status i sitt hjemland (for de raser som har
HD/AD-krav). Kopi av stamtavle og dokumentasjon på titler eller testikkelattest må
vedlegges. Tispen må røntges i Norge etter nedkomst dersom hun ikke har røntgen-resultat
godkjent av NKK. Ved import av embryo kreves tilsvarende dokumentasjon på begge
foreldre.

Bruk av utenlandske hunder i avl hvor rasen har andre tilleggskrav:
Se den enkelte rase bak i heftet samt punkt 6.5.
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8.2. IMPORT

Alle hunder i norsk eie må omregistreres til NKKs register før de deltar på utstilling/prøve,
brukes i avl, HD/AD røntges eller det skal registreres andre helseundersøkelser.
Er hunden registrert i et av de Nordiske landene må følgende dokumentasjon sendes NKK
pr. post:
Fra Sverige: Originalt registreringsbevis sendes NKK pr. post sammen med en kopi av
kjøpeavtale eller skriftlig bekreftelse fra oppdretter om hvem som eier hunden.
Fra Finland: Originalt registreringsbevis sendes NKK pr. post sammen med en kopi av
kjøpeavtale, eierbevis utstedt fra Finsk kennel klubb eller skriftlig bekreftelse fra oppdretter
om hvem som eier hunden.
Fra Danmark: Originalt registreringsbevis sendes NKK pr. post sammen med en kopi av
eierbevis utstedt av Dansk Kennel klubb.
Fra Island: Originalt registreringsbevis sendes NKK pr. post. Her skal eieropplysninger stå på
registreringsbeviset.
Fra resten av verden må følgende dokumentasjon sendes NKK pr. post:
Fra England: Original export pedigree å kopi av Owners Registration Certificate.
Testikkelattest på far må medfølge dersom far ikke er champion.
Fra Tyskland: Hundens originale registreringsbevis sendes NKK pr. post. Registreringsbeviset
må være godkjent av VDH (tysk kennel klubb). Hvis ikke godkjennelsen fra VDH
"Anerkennung für das Ausland" følger med hundens papirer ved innsendelse til NKK, må NKK
sende det originale registreringsbeviset til Tyskland for godkjenning. Gebyret VDH tar for
godkjennelsen vil bli belastet eier.
Øvrige land: Originalt export pedigree/registreringsbevis sendes NKK pr. post. I de tilfeller
der eierforholdet ikke fremkommer på pedigreet må eiersertifikat medfølge.
Det er Mattilsynet som forvalter regler gjeldende for import av hund til Norge. Besøk deres
sider for mer informasjon.
Priser for omregistrering finner du på www.nkk.no.
Import av australian shepherd:
Det er krav om bekreftelse av halelengde for registrering i NKK for hunder som importeres.
For hunder med kort hale som importeres er det krav om kjent DNA-status stumphale (NBT,
natural bob tail). For hunder med lang hale må det sendes inn en attest, enten fra en
eksteriørdommer autorisert for rasen eller en veterinær. Attesten sendes inn sammen med
omregistreringspapirene. Skjemaene som skal brukes finnes på www.nkk.no. Gjelder for
hunder importert f.o.m. 01.04.2016
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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 den importerte hunden i Norge etter ankomst. Prøven skal
sendes Blodtypelaboratoriet ved NMBU Veterinærhøgskolen. ID-merkingen skal
kontrolleres, og skjema 2 skal fylles ut og sendes inn sammen med prøven. Skjema 2 finnes
på www.nkk.no.
3. For å dekke lagrings- og behandlingskostnader hos NMBU Veterinærhøgskolen må man
betale inn et gebyr pr. blodprøve. Gebyret betaler man sammen med
omregistreringsavgiften, faktura vil bli tilsendt.

Importer og utenlandsk HD/AD resultat:
Importerte hunder registrert i utenlandsk register anerkjent av NKK kan omregistreres uten
krav til kjent HD/AD-status eller ID-merking av foreldre. Brukes hunden i avl i Norge må
hunden ha status godkjent av NKK. Importerte hunder som i sitt hjemland har kjent HD
og/eller AD-status får denne overført til NKKs register slik:
a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits,
Sverige og Tyskland: Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree
fra land utenfor Norden) eller være dokumentert i original fra hjemlandets
kennelklubb.
b. USA: Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree) eller være
dokumentert i original fra OFA. Fra OFA er det kun HD-resultat som kan legges inn,
AD-resultat blir kun lagt inn som kjent status.
c. Alle andre land: Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD/ADsertifikat.

Importer og andre helseresultater:
Enkelte andre helseresultater kan registreres i DogWeb. Se punkt 6.5, nkk.no eller kontakt
helse@nkk.no for informasjon.

8.3. EKSPORT

Ved salg av norskregistrert valp til land utenfor Norden: Registreringsbeviset oppdretter får
tilsendt pr. post skal sendes videre til valpekjøper. Eierregistreringen gjøres på vanlig måte
(se eierskifte punkt 7), og når NKK har godkjent eierskiftet, blir det nye eierbeviset stemplet
med «export pedigree» og sendt direkte til den utenlandske eieren.
En hund med avlssperre kan ikke få utstedt «export pedigree». Det vil si at den ikke kan
selges utenfor Norden.
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9. INNMØNSTRING (ÅPEN STAMTAVLE)
Raseklubben kan søke om innmønstring (åpne stamtavlen) for sin rase når det foreligger et
vedtak fattet av klubbens Generalforsamling. Sammen med en begrunnet søknad til NKK,
skal det alltid foreligge en skriftlig godkjenning fra hjemlandets kennelklubb. NKKs
Helseavdeling ved Sunnhetsutvalget behandler søknaden. Regler for innmønstringen lages i
samarbeid mellom NKK og raseklubben. Mønstringsskjema tilpasset den enkelte rase ligger
ute på NKKs nettsider eller man kan kontakte raseklubben.
For raser som allerede er godkjent for innmønstring - se den aktuelle rasen bak i heftet.

10. NOX-REGISTERET
I 2008 ble det åpnet et register i Norsk Kennel Klub for hunder uten godkjent stamtavle, kalt
NOX-registeret. Ved registrering blir hunden tildelt et eget registreringsnummer, med
betegnelsen NOX foran «eks NOX12345/09». Uansett om hunden er renraset eller ikke blir
den registrert som blandingshund i NOX-registeret. Bestilling av NOX-bevis er bindende og vil
ikke kunne reverseres eller gi grunnlag for refusjon av registreringsavgiften.
Opplysninger om hundene finnes i NKKs hundedatabase DogWeb. Dette gjør at din hund kan
delta på bestemte aktiviteter og få registrert resultatet i Dogweb(Gjelder kun offisielle
konkurranser/prøver). Eier (den person som står oppført som eier i forbindelse med ID
merkingen) mottar så et bevis som bekrefter at hunden er registrert i NOX-registeret.
For oversikt over aktiviteter som er åpne for NOX-registrerte hunder se
www.nkk.no/aktiviteter/
Fra 01.01.2020 må alle hunder uten godkjent stamtavle være NOX-registrert for å få avlest
HD/AD-bilder.

Hvordan går jeg frem for å registrere min hund i NOX-registeret?

Kun hunder uten godkjent stamtavle kan registreres i Norsk Kennel Klubs NOX-register.
Hunden må ha fylt 9 måneder og ID-nummeret må være registrert hos Dyreid.
(www.dyreid.no)
Hunden kan registreres i NOX-registeret på følgende måte:
• Registrer deg som bruker på “Min side” på www.nkk.no. Etter at du har logget deg
inn på “Min side” finner du et eget punkt for “Bestille NOX-bevis”. Her taster du inn
hundens ID-nummer, betaler med kort, og får tilsendt hundens NOX-nummer og
informasjon per e-post. NOX-bevist blir tilsendt i posten. Dette er en web-basert
tjeneste, og kan kun gjøres via vår nettside.

Eierskifte på NOX-registrerte hunder:
For eierskifte på NOX-registrert hund må NKKs eierskifteskjema fylles ut og sendes NKK i
posten sammen med det originale NOX-beviset.
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11. REFUSJON AV INNBETALT BELØP
Tilfeller hvor NKK refunderer innbetalt beløp:
•
•
•

Når saken skyldes feil hos NKK refunderes beløpet i sin helhet.
Hvis medlem/husstandsmedlem ikke har fått medlemsrabatt refunderes rabatten.
Gyldig medlemskap må dokumenteres.
Kunder som har bestilt feil skjema/tjeneste; beløpet refunderes så lenge kunden
betaler for riktig skjema.

Tilfeller hvor NKK ikke refunderer innbetalt beløp:
•
•
•
•
•

Kunder som melder seg inn etter at tjenesten er betalt/fakturert ut må betale
fullpris, og får ikke medlemsrabatt.
Hvis kunden ikke lenger ønsker å benytte seg av tjenesten refunderes ikke beløpet.
Når kunden bestiller/betaler på nett etter at en sak/faktura er oppdrettet hos NKK
refunderes ikke beløpet, og kunden må betale fakturaen.
Når det skyldes dødsfall hos hund og/eller eier refunderes ikke beløpet.
Kurs og seminarer har bindende påmelding og påmeldingsavgiften refunderes ikke
dersom kunden ikke kan delta. Dette gjelder uansett om påmeldingsfristen har utløpt
eller ikke. Påmeldingsavgiften refunderes heller ikke ved legeerklæring.

12. DØDMELDING AV HUND
Eier av hunden kan selv registrere dødmelding av hund via «Min side». Dette ligger under
punktet som heter «Hunder».
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GRUPPE 1 – BRUKS-, HYRDE- OG GJETERHUNDER
Mallorcansk Gjeterhund
Maremma
Miniature American Shepherd 
Mudi 
Old English Sheepdog 
Picard 
Polsk Owczarek Nizinny
Polsk Owczarek Podhalanski
Portugisisk Gjeterhund
Puli 
Pumi 
Pyreneisk Gjeterhund 
Pyreneisk Gjeterhund M/Korth.Hode 
Romanian Carpathias Shepherd Dog
Romanian Mioritic Shepherd Dog
Schapendoes
Schipperke
Schäferhund Langhår  
Schäferhund Normalhår  
Shetland Sheepdog
Slovakisk Cuvac
Sydrussisk Ovtcharka
Saarloos Wolfhond
Vostochno-Evropeiskaya Ovcharka
Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Pembroke
Working Kelpie 

Australian Cattledog
Australian Kelpie 
Australian Shepherd 
Australian Stumpy Tail Cattle Dog
Bearded Collie 
Beauceron
Belgisk Fårehund, Groenendael  
Belgisk Fårehund, Laekenois  
Belgisk Fårehund, Malinois  
Belgisk Fårehund, Tervueren  
Bergamasco
Border Collie 
Bouvier Des Ardennes
Bouvier Des Flandres 
Briard 
Chodsky Pes
Collie Korthåret  
Collie Langhåret  
Hollandsk Gjeterhund, Korthåret  
Hollandsk Gjeterhund, Langhåret  
Hollandsk Gjeterhund, Strihåret  
Hvit Gjeterhund   
Katalansk Gjeterhund
Komondor 
Kroatisk Gjeterhund
Kuvasz 
Lancashire Heeler

For alle raser gjelder: tispe og hannhund skal være ID-merket ved registrering. Hvis det er
første gang en hannhund blir brukt i avl, og han heller ikke har vært på utstilling, må det
sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær.

Tilleggskrav:

 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent HD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent AD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at rasen ikke er FCI-godkjent.
- betyr at både tispe og hannhund må ha kjent øyelysingsresultat ved registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - se detaljer på den aktuelle rasen.

Australian kelpie:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.91. For mer informasjon se punkt 6.5.
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Australian shepherd:
Ved omregistrering fra utlandet: Det er krav om bekreftelse av halelengde for registrering i
NKK for hunder som importeres. For hunder med kort hale som importeres er det krav om
kjent DNA-status stumphale (NBT, natural bob tail). For hunder med lang hale må det sendes
inn en attest, enten fra en eksetriørdommer autorisert for rasen eller en veterinær. Attesten
sendes inn sammen med omregistreringspapirene. Skjemaene som skal brukes finnes på
www.nkk.no. Gjelder for hunder importert f.o.m. 01.04.2016
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.07.19. For mer informasjon se punkt 6.5.

Bearded Collie:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.

Belgisk fårehund: groenendael/ laekenois/ malinos / tervueren:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.92. For mer informasjon se punkt 6.5.
Ulike varianter kan bli født i samme kull og valpene blir da registrert som den varianten de
er.
Følgende varianter kan krysspares:
• Groenendael og Tervueren
• Tervueren og Malinois
• Malinois og Lakenois
Valper født i kryssparingskull registreres som den varianten de tilhører eksteriørt med
tanke på farge, lengde og struktur på pels. Så lenge NKKs gjeldende registreringsregler
for rasen, samt NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett er fulgt er det Ikke nødvendig
å sende inn søknad i forkant av paring.

Border Collie:
Mulighet for innmønstring av uregistrerte hunder. Hunden må ha godkjent gjeterhundprøve
kl. 2, samt at dommeren som godkjenner hunden må komme med en uttalelse om at
hunden gjeter på en rasetypisk måte. For mer informasjon ta kontakt med Norsk Sau og Geit.
•
•

Skjemaet «Registrering på meritter» fylles ut av dommeren og dette sendes inn til
NKK
Alle punktene i skjemaet må være utfylt for at NKK skal kunne registrere hunden.

Det ble åpnet for innmønstring av rasen 20. januar 2016.
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Ved omregistrering fra ISDS (utenlandskfødte hunder): Både «Registration Certificate» og
«Certified Pedigree» utstedt av ISDS må sendes NKK pr. post.

Bouvier Des flandres:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.93. For mer informasjon se punkt 6.5.

Briard:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.88. For mer informasjon se punkt 6.5.

Collie korthåret:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
Hårlagsvariant: korthåret
Paringer mellom to hunder med fargen merle (hunder med genotype Mm) skal ikke foretas.
Valper med farge sobel blir registrert med avlssperre dersom en av foreldrene har fargen
merle. Ønsker oppdretter å registrere valpene uten avlssperre, må de sobel-fargede valpene
DNA-testes før registrering. Avlssperren kan også oppheves i ettertid dersom hunden DNAtestes for merle på et senere tidspunkt. For mer informasjon se www.nkk.no – tjenester –
helse – DNA-tester.
Blir det født langhårede valper i et korthårskull, blir de registrert som collie langhåret.

Collie langhåret:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
Hårlagsvariant: langhåret
Paringer mellom to hunder med fargen merle (hunder med genotype Mm) skal ikke foretas.
Valper med farge sobel blir registrert med avlssperre dersom en av foreldrene har fargen
merle. Ønsker oppdretter å registrere valpene uten avlssperre, må de sobel-fargede valpene
DNA-testes før registrering. Avlssperren kan også oppheves i ettertid dersom hunden DNAtestes for merle på et senere tidspunkt. For mer informasjon se www.nkk.no – tjenester –
helse – DNA-tester.
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Hollandsk gjeterhund korthåret/langhåret/strihåret:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.07. For mer informasjon se punkt 6.5.
Alle hårlagsvarianter kan krysspares. Valpene blir registrert med mors hårlag dersom ikke
annet er oppgitt. For endring av hårlag etter registrering må originalt registreringsbevis og
eierbevis sendes NKK pr. post sammen med beskjed om hva som er riktig hårlag.

Hvit gjeterhund:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.14. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent AD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.14. For mer informasjon se punkt 6.5.
Det innførte maksimumsantallet på 25 avkom (gjeldende fra 01.04.15) justeres opp til 35
avkom etter samme hund, gjelder for paringer foretatt etter 01.01.17. Etter at
maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden registrert med avlssperre.
Overstiges maksimumsantallet i et valpekull vil likevel hele kullet bli registrert. Det er først
når maksgrensen er nådd ved paring (det vil si at hunden har 35 eller flere avkom fra før) at
registreringsrestriksjonen slår inn. Begrensningen gjelder også for valper født i utlandet etter
at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i utlandet etter at
maksimumsantallet i Norge er nådd, vil valper som ønskes importert til Norge bli registrert
med avlssperre. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær
måte.
Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan ikke
brukes før tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd.

Komondor:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.05.07. For mer informasjon se punkt 6.5.

Kuvasz:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.05.07. For mer informasjon se punkt 6.5.

Miniature American Shepherd:

Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.07.19. For mer informasjon se punkt 6.5.

Mudi:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.05.07. For mer informasjon se punkt 6.5.
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Old English Sheepdog:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.99. For mer informasjon se punkt 6.5.

Picard:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.04.17. For mer informasjon se punkt 6.5.

Puli:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.05.07. For mer informasjon se punkt 6.5.

Pumi:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.05.07. For mer informasjon se punkt 6.5.

Pyreneisk gjeterhund/ Pyreneisk gjeterhund m/korth. hode:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.19. For mer informasjon se punkt 6.5.
Rasene kan krysspares. Valpene blir registrert som den rasen de er. Endring av rase (poil long
til face rase eller omvendt), kan enten gjøres ved å ta en DNA-test for RSPO2-genet eller
gjennom en typevurdering på Norsk Pyreneerhundklubbs årlige spesialutstilling. For mer
informasjon se www.nkk.no

Schäferhund langhår/ normalhår:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.87. For mer informasjon se punkt 6.5.
Ulike hårlagsvarianter kan bli født i samme kull og valpene blir da registrert som den
varianten den er. Det må derfor oppgis hårlagsvariant ved registrering av valpekull.
Hvis det i ettertid viser seg at valpen er registrert med feil hårlagsvariant, kan endringen
foretas på utstilling via fastsatt skjema i forkant av rasebedømmelsen eller ved at dommeren
bestemmer flytting. Skjemaet sendes NKK pr. post sammen med originalt registreringsbevis
og eierbevis.
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GRUPPE 2 – SCHNAUZER, PINSCHER, MOLOSSER OG
SENNENHUNDER
Landseer
Leonberger  
Napolitansk Mastiff
Newfoundlandshund   
Perro Dogo Mallorquin
Pinscher  
Presa Canario
Pyreneerhund 
Pyreneisk Mastiff
Rafeiro Do Alentejo
Riesenschnauzer Salt/Pepper  
Riesenschnauzer Sort  
Rottweiler  
Russisk Sort Terrier
Sankt Bernhardshund Korthåret   
Sankt Bernhardshund Langhåret   
Sarplaninac
Schnauzer Salt/Pepper 
Schnauzer Sort 
Sentralasiatisk Ovtcharka
Serra Da Estrelahund 
Serra Da Estrelahund, Korthåret 
Shar Pei
Smoushond
Spansk Mastiff
Tibetansk Mastiff
Tornjak
Østerriksk Pinscher

Affenpinscher 
Aidi
Appenzeller Sennenhund
Azores cattledog
Berner Sennenhund  
Bordeaux Dogge
Boxer  
Broholmer
Bullmastiff 
Cane Corso
Castro Laboreirohund
Cimarron Uruguayan
Ciobanesc Romanesc De Bucovina
Dansk-Svensk Gårdshund
Dobermann  
Dvergpinscher 
Dvergschnauzer Hvit 
Dvergschnauzer Salt/Pepper 
Dvergschnauzer Sort 
Dvergschnauzer Sort/Silver 
Engelsk Bulldog 
Engelsk Mastiff
Entlebucher Sennenhund
Grand Danois 
Grosser Schweizer Sennenhund
Hovawart
Karst Gjeterhund
Kangal Coban Köpegi
Kaukasisk Ovtcharka

For alle raser gjelder: tispe og hannhund skal være ID-merket ved registrering. Hvis det er
første gang en hannhund blir brukt i avl, og han heller ikke har vært på utstilling, må det
sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær.

Tilleggskrav:

 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent HD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent AD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at rasen ikke er FCI-godkjent.
- betyr at både tispe og hannhund må ha kjent øyelysingsresultat ved registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - se detaljer på den aktuelle rasen.
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Affenpinscher:

Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.

Berner Sennenhund:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.90. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent AD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.15. For mer informasjon se punkt 6.5.

Boxer:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.90. For mer informasjon se punkt 6.5.
Fargevarianter: Tigret, Rød, Gul, Brun og Hvit.
Avlssperre på valper hvor fargevariant er hvit oppheves fra 12.09.16. Hunder som allerede
har blitt ilagt automatisk avlssperre p.g.a. fargevariant, kan få opphevet denne etter søknad
til NKK. For mer informasjon se www.nkk.no.
Maksimalt 60 avkom kan registreres etter samme hund (gjelder fra 01.01.18). Etter at
maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Overstiges
maksimumsantallet i et valpekull vil likevel hele kullet bli registrert. Det er først når
maksgrensen er nådd ved paring (det vil si at hunden har 60 eller flere avkom fra før) at
registreringsrestriksjonen slår inn. Begrensningen gjelder også for valper født i utlandet etter
at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i utlandet etter at
maksimumsantallet i Norge er nådd, vil valper som ønskes importert til Norge ikke bli
registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.
Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan ikke
brukes før tidligst 10 år etter at maksimalgrensen er nådd.

Bullmastiff:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.00. For mer informasjon se punkt 6.5.

Dobermann:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.06.97. For mer informasjon se punkt 6.5.
Fargevarianter: Sort eller Brun
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Dvergpincher:

Fargevarianter Rød eller Sort/Tan
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.16. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.19. For mer informasjon se punkt 6.5.

Dvergschnauzer:
Fargevarianter: Sort, Sort/Sølv, Pepper/Salt eller Hvit
For alle fargevarianter gjelder krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering
av valper i NKK. Gjelder paringer foretatt etter 01.04.16. For mer informasjon se punkt 6.5.
Alle fargevarianter kan krysspares. Unngå kryssparing mellom fargene sort/sølv og
salt/pepper. Valpene skal registreres med den fargevarianten de har.

Engelsk bulldog:

Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.07.17. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent DNA-status for HUU (hyperuricosuria) hos foreldredyr. Gjelder paring foretatt
etter 01.07.17. For mer informasjon se punkt 6.5.

Grand Danois:

Fargevarianter: Tigret, Sort, Harlekin, Gul eller Blå
Fargen Merle kan oppstå. Det er ikke ønskelig, men heller ikke diskvalifiserende. Valper med
farge Merle blir registrert med (m) etter valpenavnet.
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.06.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Valper født i Norge med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % registreres automatisk med
avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5
generasjoner bakover).
Det gis mulighet til å søke om dispensasjon før paring i spesielle tilfeller slik at valpene kan
registreres uten avlssperre. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør
raseklubb før endelig vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges
søknaden for raskere saksbehandling.
Paringer mellom to hunder med fargen harlekin, merle eller en av hver farge (hunder med
genotype Mm) skal ikke foretas.
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Leonberger:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.93. For mer informasjon se punkt 6.5.
Avlssperre på valper med diskvalifiserende farger. Diskvalifiserende farger: Brun med brun
nesebrusk og brune tredeputer, Sort/tan, Sort, Sølvgrå og Viltfarget.

Newfoundlandshund:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.87. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent AD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.15. For mer informasjon se punkt 6.5.
Fargevarianter: Sort, Brun eller Hvit/Sort. Avlssperre på valper med diskvalifiserende farge.

Pincher:

Fargevarianter Rød eller Sort/Tan
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.01.20. For mer informasjon se punkt 6.5.

Pyrenéerhund:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.00. For mer informasjon se punkt 6.5.

Riesenschnauzer:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.93. For mer informasjon se punkt 6.5.
Fargevarianter: Sort, Salt/Pepper og Sort/Sølv
Fargevariantene kan krysspares. Valpene skal registreres med den fargevarianten de har.

Rottweiler:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.87. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent mental status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.19. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med
avlssperre. Avlssperren kan opphevet etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på
et senere tidspunkt. For mer informasjon se punkt 6.5.
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Sankt Bernhard korthåret/ langhåret:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.87. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent AD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.06. For mer informasjon se punkt 6.5.
Hårlagsvariant: langhåret eller korthåret.
Variantene kan krysspares – valpene blir registrert med mors hårlag dersom ikke annet er
oppgitt. For endring av hårlag etter registrering må originalt registreringsbevis og eierbevis
sendes NKK pr. post sammen med beskjed om hva som er riktig hårlag.

Schnauzer:

Fargevarianter: Sort eller Salt/Pepper
Fargevariantene kan krysspares. Valpene skal registreres med den fargevarianten de har.

Serra Da Estrelahund:
Hårlagsvariant: langhåret eller korthåret.
Variantene kan krysspares – valpene blir registrert med mors hårlag dersom ikke annet er
oppgitt. For endring av hårlag etter registrering må originalt registreringsbevis og eierbevis
sendes NKK pr. post sammen med beskjed om hva som er riktig hårlag.
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GRUPPE 3 – TERRIERE
Airedale Terrier
Amerikansk Naken Terrier  
Australsk Terrier
Bedlington Terrier
Biewer 
Border Terrier
Bull Terrier
Cairn Terrier
Cesky Terrier
Dandie Dinmont Terrier
Engelsk Toy Terrier
Fox Terrier Glatthåret
Fox Terrier Ruhåret
Irish Glen Of Imaal Terrier
Irish Softcoated Wheaten Terrier
Irsk Terrier
Jack Russell Terrier 
Kerry Blue Terrier
Lakeland Terrier
Manchester Terrier

Miniature Bull Terrier
Nihon Teria
Norfolk Terrier
Norwich Terrier
Parson Russell Terrier
Rat Terrier  
Sealyham Terrier
Silky Terrier
Skotsk Terrier
Skye Terrier
Staffordshire Bull Terrier 
Tenterfield Terrier 
Terrier Brasileiro
Toy Fox Terrier 
Tysk Jaktterrier
Welsh Terrier
West Highland White Terrier
Yorkshire Terrier 

For alle raser gjelder: tispe og hannhund skal være ID-merket ved registrering. Hvis det er
første gang en hannhund blir brukt i avl, og han heller ikke har vært på utstilling, må det
sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær.

Tilleggskrav:

 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent HD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent AD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at rasen ikke er FCI-godkjent.
- betyr at både tispe og hannhund må ha kjent øyelysingsresultat ved registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - se detaljer på den aktuelle rasen.

Amerikansk naken terrier:
Rasen kan krysspares med Rat terrier. Valpene skal registreres som den rasen
de er.

Jack Russell terrier:
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.01.19. For mer informasjon se punkt 6.5.
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Rat terrier:
Rasen kan krysspares med Amerikansk naken terrier. Valpene skal registreres som den rasen
de er.

Staffordshire bull terrier:
Det skal tas blodprøver av tispe, hannhund og alle valpene ved registrering av valpekull. Alle
valpene skal være registrert med reg.nr før valpene ID-merkes og det tas blodprøver. I tillegg
til blodprøver skal det betales inn et oppbevaringsgebyr. Dette gebyret vil bli lagt til
registreringsavgiften. Se www.nkk.no for ytterligere informasjon.
Ved omregistrering fra utlandet:
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 den importerte hunden i Norge etter ankomst. Prøven skal
sendes Blodtypelaboratoriet ved NMBU Veterinærhøgskolen. ID-merkingen skal
kontrolleres, og skjema 2 skal fylles ut og sendes inn sammen med prøven. Skjema 2 finnes
på www.nkk.no.
3. For å dekke lagrings- og behandlingskostnader hos NMBU Veterinærhøgskolen må man
betale inn et gebyr pr. blodprøve. Gebyret betaler man sammen med
omregistreringsavgiften, faktura vil bli tilsendt.

Yorkshire terrier:
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.08.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent DNA-status for prcd-PRA hos foreldredyr. Gjelder paring foretatt etter
01.08.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
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GRUPPE 4 – DACHSHUNDER
Dachshund:
Korthåret 
Langhåret 
Strihåret 

Dvergdachshund:
Korthåret 
Langhåret 
Strihåret 

Kanindachshund:
Korthåret 
Langhåret 
Strihåret 

For alle raser gjelder: tispe og hannhund skal være ID-merket ved registrering. Hvis det er
første gang en hannhund blir brukt i avl, og han heller ikke har vært på utstilling, må det
sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær.

Tilleggskrav:

 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent HD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent AD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at rasen ikke er FCI-godkjent.
- betyr at både tispe og hannhund må ha kjent øyelysingsresultat ved registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - se detaljer på den aktuelle rasen.

Hårlagsvarianter:
Paring mellom strihåret og langhåret skal ikke foretas; eventuelle valper etter slik
kombinasjon vil registreres med avlssperre. Gjelder paringer foretatt etter 01.01.20
Paring mellom strihåret og korthåret kan kun foretas dersom det foreligger en godkjent
DNA-test som viser at den korthårede hunden ikke bærer gen for langhåret. Ved brudd på
dette kravet vil de strihårede valpene registreres med avlssperre; avlssperren kan kun
oppheves dersom en godkjent DNA-test viser at de ikke bærer gen for langhåret. Gjelder
paringer foretatt etter 01.01.20
Øvrige hårlagsvarianter kan krysspares. Valpene blir registrert med mors hårlag dersom ikke
annet er oppgitt. For endring av hårlag etter registrering må originalt registreringsbevis og
eierbevis sendes NKK pr. post sammen med beskjed om hva som er riktig hårlag.
Alle varianter kan krysspares med nærmeste størrelsesvariant. Valpene registreres som den
største av foreldredyrene.
Endelig plassering i størrelsesvariant skjer først etter måling ved første offisielle utstilling
etter fylt 15 mnd.
Originalt registreringsbevis og kopi av kritikken fra utstilling sendes da inn til NKK.
Hunder kan også måles av kommisjon etter fylte 9 måneder, men før fylt 15 måneder.
Kommisjon består av 2 for rasen autoriserte dommere. Kommisjon kan avholdes i tilknytning
til utstilling eller annet terminfestet arrangement. Original stamtavle med ID-nr. skal leveres
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arrangør ved måling. Ved måling i kommisjon plasseres hunden i endelig størrelsesvariant og
dette resultat kan ikke påklages. Skjema for måling og originalt registreringsbevis sendes inn
til NKK.

Fargevarianter:

Paringer mellom to hunder med fargen merle (hunder med genotype Mm) skal ikke foretas.
Ved paring av en hund med fargen merle (Mm) og en med fargen rød, vil røde valper bli
registrert med avlssperre dersom merle-fargen ikke kommer tydelig frem på røde valper
(dvs. dersom de ikke ut ifra fargen kan registreres som rød/merle). Ønsker oppdretter å
registrere de røde valpene uten avlssperre, må de DNA-testes før registrering. Avlssperren
kan også oppheves i ettertid dersom hunden DNA-testes for merle på et senere tidspunkt.
En forutsetning er at resultatet av DNA-testen registreres i DogWeb. For registrering i
DogWeb må prøven tas av veterinær og laboratoriet som benyttes må være godkjent av NKK
for å utføre analysen. Gjelder paringer foretatt etter 01.01.20
Korthåret alle størrelser, godkjente farger:
Gul/brun
Brun/tan
Rød (R)
Brun/tan merle
Rød brindle
Lys rød (krem/lys)
Rød/brun (Y)
Gul (ee-rød)

Rød/brun merle
Rød merle (N)
Sort/tan (D)
Sort/tan merle

Korthåret alle størrelser, IKKE godkjente farger (merkes i stamtavlen med «ikke godkjent farge»):
Viltfarget merle (Z)
Sort/tan brindle
Hvit
Alle farger som ikke er
Viltfarget (I)
Isabella/grå/blå
nevnt under godkjente
Piebald
Viltfarget/brun (W)
farger
Sort
Langhåret alle størrelser, godkjente farger:
Gul/brun
Brun/tan
Rød (R)
Brun/tan merle
Rød brindle
Lys rød (krem/lys)
Rød/brun (Y)
Gul (ee-rød)

Rød/brun merle
Rød merle (N)
Sort/tan (D)
Sort/tan merle

Langhåret alle størrelser, IKKE godkjente farger (merkes i stamtavlen med «ikke godkjent farge»):
Viltfarget merle (Z)
Sort/tan brindle
Hvit
Alle farger som ikke er
Viltfarget (I)
Isabella/grå/blå
nevnt under godkjente
Piebald
Viltfarget/brun (W)
farger
Sort
Strihåret alle størrelser, godkjente farger:
Rød brindle
Brun/tan
Rød/brun (Y)
Brun/tan merle
Rød/brun merle
Lys rød (krem/lys)
Rød merle (N)
Gul (ee-rød)
Sort/tan (D)
Gul/brun
Sort/tan merle
Rød (R)

Viltfarget (I)
Viltfarget/brun (W)
Viltfarget merle (Z)

Strihåret alle størrelser, IKKE godkjente farger (merkes i stamtavlen med «ikke godkjent farge»):
Sort
Alle farger som ikke er
Hvit
Sort/tan brindle
nevnt under godkjente
Isabella/grå/blå
farger
Piebald
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GRUPPE 5 – SPISSHUNDER
Akita 
Alaskan Malamute 
American Akita 
American Eskimo Dog 
Basenji
Canaanhund
Canadian Eskimo Dog
Chow Chow 
Dansk Spitz 
Etnahund
Eurasier
Faraohund
Finsk Lapphund  
Finsk Spets
Grosspitz
Grønlandshund  
Hokkaido
Hälleforshund 
Islandsk Fårehund 
Japansk Spisshund
Jämthund 
Kai
Karelsk Bjørnhund 
Keeshond
Kintamani-Bali Dog
Kishu
Kleinspitz 
Koreansk Jindo
Lapsk Vallhund  
Mittelspitz 
Norrbottenspets 
Norsk Buhund  
Norsk Elghund Grå  

Norsk Elghund Sort  
Norsk Lundehund 
Peruviansk Nakenhund Medium 
Peruviansk Nakenhund Miniatyr 
Peruviansk Nakenhund Standard 
Podenco Canario
Podenco Ibicenco Glatthåret 
Podenco Ibicenco Strihåret 
Podengo Portugues Liten Glatthåret 
Podengo Portugues Liten Strihåret 
Podengo Portugues Mellom Glatthåret 
Podengo Portugues Mellom Strihåret 
Podengo Portugues Stor Glatthåret 
Podengo Portugues Stor Strihåret 
Pomeranian 
Russisk-Europeisk Laika 
Samojedhund  
Shiba 
Shikoku
Siberian Husky
Svensk Hvit Elghund  
Svensk Lapphund 
Taiwan Dog
Thai Bangkaew Dog
Thai Ridgeback Dog
Vestsibirsk Laika 
Volpino Italiano
Västgøtaspets
Xoloitzcuintle Liten 
Xoloitzcuintle Mellom 
Xoloitzcuintle Stor 
Yakutian Laika
Østsibirsk Laika 

For alle raser gjelder: tispe og hannhund skal være ID-merket ved registrering. Hvis det er
første gang en hannhund blir brukt i avl, og han heller ikke har vært på utstilling, må det
sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær.

Tilleggskrav:

 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent HD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent AD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at rasen ikke er FCI-godkjent.
- betyr at både tispe og hannhund må ha kjent øyelysingsresultat ved registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - se detaljer på den aktuelle rasen.
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Akita:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.

Alaskan malamute:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.

American akita:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.18. For mer informasjon se punkt 6.5.

Chow chow:
Fargevarianter: Kremfarget, Blå, Rød, Sort, Hvit eller Fawn

Finsk lapphund:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.
Uregistrerte hunder kan i Norge innmønstres som finsk lapphund.
Kriteriene er fastsatt av rasens hjemland, dvs. for uregistrerte hunder som stammer fra
kjerneområdet for reindrifta. Hunden skal enten være arbeidene reingjeter eller første
generasjons avkom etter arbeidende hunder som stammer fra kjerneområdet for
reindrifta.
•

•

•
•
•

Eier sender søknad om innmønstring til Norsk Lapphundklubb. Søknaden må
inneholde informasjon om hundens bakgrunn inkludert foreldre, oppdretter og eier.
Det må også dokumenteres at hunden eller dens foreldre arbeider med reinsdyr.
Bildebevis må legges ved søknaden.
Dersom raseklubben går god for søknaden skal hunden bedømmes av to
eksteriørdommere som er rasespesialister. Planlegging av tid og sted for bedømming
kan gjøres i samarbeid med eier, dommere og raseklubb. De to dommerne kan
eventuelt vurdere hunden hver for seg. Hunden må oppnå minst «suffisient»
(3.premie) i kvalitetsbedømmelse.
Hunden må være ID-merket med mikrochip nummer. Dersom hunden ikke er IDmerket fra før kan dette gjøres i forbindelse med innmønstringen dersom veterinær
er tilstede.
Dommerne fyller ut innmønstringsskjema som sendes til Norsk Kennel Klub.
Raseklubben sender samtidig inn sin skriftlige anbefaling/godkjennelse om
innmønstring av hunden til Norsk Kennel Klub.

Det åpnes for innmønstring fra og med 1.januar 2015.
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Grønnlandshund:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.
For registrering av hunder fra Grønland:
Hundene må ha sin opprinnelse fra Grønland og kopi av lovlige importpapirer skal
vedlegges søknaden.
• Eier sender søknad om innmønstring med kopi av importpapirene til Norsk
Polarhundklubb. Søknaden må inneholde informasjon om hundens bakgrunn og eiers
navn og adresse.
• Blir søknaden godkjent av raseklubben må hunden bedømmes av en
eksteriørdommer som er autorisert for å dømme rasen. Planlegging av tid og sted for
bedømmingen kan gjøres i samarbeid med eier, dommer og rasklubb. Hunden må
oppnå minst «suffisient» (3.premie) i kvalitetsbedømmelse.
• Hunden må være ID-merket med microchips.
• Dommeren fyller ut et innmønstringsskjema som sendes til Norsk Kennel klub.
• Raseklubben sender samtidig sin skriftlige anbefaling/godkjennelse om innmønstring
av hunden til Norsk Kennel klub.
Det åpnes for innmønstring fra og med 15.mai 2019 og tidligere vedtak om Dep.nr. frafaller.

Islandsk fårehund:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.07. For mer informasjon se punkt 6.5.

Jämthund:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.88. For mer informasjon se punkt 6.5.

Karelsk bjørnehund:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.88. For mer informasjon se punkt 6.5.

Lapsk vallhund:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
Uregistrerte hunder kan i Norge innmønstres som lapsk vallhund.
Kriteriene er fastsatt av rasens hjemland, dvs. for uregistrerte hunder som stammer fra
kjerneområdet for reindrifta. Hunden skal enten være arbeidene reingjeter eller første
generasjons avkom etter arbeidende hunder som stammer fra kjerneområdet for
reindrifta.
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Eier sender søknad om innmønstring til Norsk Lapphundklubb. Søknaden må
inneholde informasjon om hundens bakgrunn inkludert foreldre, oppdretter og eier.
Det må også dokumenteres at hunden eller dens foreldre arbeider med reinsdyr.
Bildebevis må legges ved søknaden.
Dersom raseklubben går god for søknaden skal hunden bedømmes av to
eksteriørdommere som er rasespesialister. Planlegging av tid og sted for bedømming
kan gjøres i samarbeid med eier, dommere og raseklubb. De to dommerne kan
eventuelt vurdere hunden hver for seg. Hunden må oppnå minst «suffisient»
(3.premie) i kvalitetsbedømmelse.
Hunden må være ID-merket med mikrochip nummer. Dersom hunden ikke er IDmerket fra før kan dette gjøres i forbindelse med innmønstringen dersom veterinær
er tilstede.
Dommerne fyller ut innmønstringsskjema som sendes til Norsk Kennel Klub.
Raseklubben sender samtidig inn sin skriftlige anbefaling/godkjennelse om
innmønstring av hunden til Norsk Kennel Klub.

Det åpnes for innmønstring fra og med 1.januar 2015.

Norrbottenspets:

Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.01.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Norsk buhund:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.08.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.08.21. For mer informasjon se punkt 6.5.

Norsk elghund grå:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
Maksimalt 150 avkom kan registreres etter samme hund (gjelder paring foretatt etter
01.04.16). Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke
registrert. Overstiges maksimumsantallet i et valpekull vil likevel hele kullet bli registrert. Det
er først når maksgrensen er nådd ved paring (det vil si at hunden har 150 eller flere avkom
fra før) at registreringsrestriksjonen slår inn. Begrensningen gjelder også for valper født i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd, vil valper som ønskes importert til
Norge ikke bli registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på
ordinær måte.
Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan
brukes tidligst 8 år etter at maksimumsgrensen er nådd.
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Norsk elghund sort:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
Maksimalt 40 avkom kan registreres etter samme hund (gjelder paring foretatt etter
01.07.17). Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke
registrert. Overstiges maksimumsantallet i et valpekull vil likevel hele kullet bli registrert. Det
er først når maksgrensen er nådd ved paring (det vil si at hunden har 40 eller flere avkom fra
før) at registreringsrestriksjonen slår inn. Begrensningen gjelder også for valper født i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd, vil valper som ønskes importert til
Norge ikke bli registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på
ordinær måte.
Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan
brukes tidligst 8 år etter at maksimumsgrensen er nådd.

Norsk lundehund:
Dispensasjon fra NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7; nedre grense for paring
av tispe er satt til 15 måneder. (Gjelder f.o.m. 06.06.11 t.o.m. 01.07.17)
Det er åpnet for innkrysning av norsk buhund, islandshund og norrbottenspets i norsk
lundehund. Det må foreligge en nøye begrunnet søknad med en kvalitetskontrollert
dokumentasjon fra Norsk Lundehund klubb til NKKs helseavdelingen, og søknaden må være
godkjent før paring kan gjennomføres.
Det må også foreligge godkjenning før krysningshunder i prosjektet kan benyttes videre i avl.

Peruviansk Nakenhund (Medium/Miniatyr/Standard):
Alle varianter kan krysspares med nærmeste størrelsesvariant. Valpene registreres som den
største av foreldredyrene hvis ikke annet er oppgitt.

Podenco Ibicenco :
Hårlagsvariant: glatthåret, langhåret eller strihåret
Hvis det blir født valper med forskjellig hårlagsvariant i et kull, blir de registret som den
hårlagsvarianten de er.
Kryssparing mellom hårlagsvariantene er tillatt i de tilfeller der det er nødvendig av hensyn
til genetisk variasjon, og bør da skje i samråd med raseklubben. Valpene blir registrert som
den hårlagsvarianten de er. For endring av hårlag etter registrering må originalt
registreringsbevis og eierbevis sendes NKK pr. post sammen med beskjed om hva som er
riktig hårlag.
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Podengo Portugues (Liten/Mellom/Stor):
Hårlagsvariant: glatthåret eller strihåret.
Hvis det blir født valper med forskjellig hårlagsvariant i et kull, blir de registret som den
hårlagsvarianten de er.

Russisk-Europeisk Laika:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.88. For mer informasjon se punkt 6.5.

Samojedhund:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.00. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.07.17. For mer informasjon se punkt 6.5.

Shiba:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.09. For mer informasjon se punkt 6.5.

Svensk Hvit Elghund:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.95. For mer informasjon se punkt 6.5.

Svensk Lapphund:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.
Uregistrerte hunder kan i Norge innmønstres som svensk lapphund.
Kriteriene er fastsatt av rasens hjemland, dvs. for uregistrerte hunder som stammer fra
kjerneområdet for reindrifta. Hunden skal enten være arbeidene reingjeter eller første
generasjons avkom etter arbeidende hunder som stammer fra kjerneområdet for
reindrifta.
•

•

Eier sender søknad om innmønstring til Norsk Lapphundklubb. Søknaden må
inneholde informasjon om hundens bakgrunn inkludert foreldre, oppdretter og eier.
Det må også dokumenteres at hunden eller dens foreldre arbeider med reinsdyr.
Bildebevis må legges ved søknaden.
Dersom raseklubben går god for søknaden skal hunden bedømmes av to
eksteriørdommere som er rasespesialister. Planlegging av tid og sted for bedømming
kan gjøres i samarbeid med eier, dommere og raseklubb. De to dommerne kan
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eventuelt vurdere hunden hver for seg. Hunden må oppnå minst «suffisient»
(3.premie) i kvalitetsbedømmelse.
Hunden må være ID-merket med mikrochip nummer. Dersom hunden ikke er IDmerket fra før kan dette gjøres i forbindelse med innmønstringen dersom veterinær
er tilstede.
Dommerne fyller ut innmønstringsskjema som sendes til Norsk Kennel Klub.
Raseklubben sender samtidig inn sin skriftlige anbefaling/godkjennelse om
innmønstring av hunden til Norsk Kennel Klub.

Det åpnes for innmønstring fra og med 1.januar 2015.

Tysk spitz (Keeshound/ Grosspitz/ Mittelspitz/ Kleinspitz/ Pomeranian):
Kleinspitz og mittelspitz: Variantene kan krysspares. Valpene registreres som den største av
foreldredyrene hvis ikke annet er oppgitt.
Hvis det i ettertid viser seg at valpen er registrert med feil størrelsesvariant, kan endring av
størrelsesvariant først skje etter måling ved første offisielle utstilling etter fylt 15 mnd.
Originalt registreringsbevis og kopi av kritikken fra utstilling sendes da inn til NKK. Hunder
kan også måles av kommisjon etter fylte 9 måneder, men før fylt 15 måneder. Kommisjon
består av 2 for rasen autoriserte dommere. Kommisjon kan avholdes i tilknytning til utstilling
eller annet terminfestet arrangement. Original stamtavle med ID-nr. skal leveres arrangør
ved måling. Ved måling i kommisjon plasseres hunden i endelig størrelsesvariant og dette
resultat kan ikke påklages.
Skjema for måling og originalt registreringsbevis sendes inn til NKK.
Grosspitz og mittelspitz: Variantene kan krysspares. Valpene registreres som den største av
foreldredyrene hvis ikke annet er oppgitt.
Kleinspitz: Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK.
Gjelder paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Mittelspitz: Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK.
Gjelder paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Pomeranian: Krav om kjent DNA-profil hos foreldredyr. Gjelder paring foretatt etter
01.01.17. Det anbefales at DNA-profil analyseres også for valpene i hvert kull
(avstamningskontroll). Dispensasjon fra kravet kan gis av NKK. Det er generell dispensasjon
fra kravet for utenlandskeide hunder. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft og omfatter ikke
frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i livet.
For bestilling av DNA-profil se NKKs nettbutikk på www.nkk.no.
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Vestsibirsk Laika:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.88. For mer informasjon se punkt 6.5.

Xoloitzcuintle (Liten/Mellom/Stor):
Alle varianter kan krysspares med nærmeste størrelsesvariant. Valpene registreres som den
største av foreldredyrene hvis ikke annet er oppgitt.
Xoloitzcuintle Liten: Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i
NKK. Gjelder paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Xoloitzcuintle Mellom: Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av
valper i NKK. Gjelder paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.

Østsibirsk Laika:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
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GRUPPE 6 – DRIVENDE OG SPORHUNDER
Alpinsk Dachsbracke
Amerikansk Foxhound
Anglo-Russisk Støver 
Ariégois
Artoishund
Balkanstøver
Basset Artesien Normand
Basset Bleu De Gascogne
Basset D'artois
Basset Fauve De Bretagne
Basset Hound
Bayersk Viltsporhund 
Beagle
Beagle Harrier
Bernerstøver 
Billy
Black And Tan Coonhound
Blodhund
Bluetick Coonhound 
Bosnisk Strihåret Støver
Brandlbracke
Briquet Griffon Vendéen
Dalmatiner 
Drever
Dunker 
Erdélyi Kopo
Estlandsstøver 
Finsk Støver  
Foxhound
Fransk Hvit Og Gul Støver
Fransk Hvit Og Sort Støver
Fransk Trefarget Støver
Gascon Saintongeois (stor Og Liten)
Gotlandsstøver 
Grand Basset Griffon Vendeen
Grand Bleu De Gascogne
Grand Griffon Vendéen
Gresk Støver
Griffon Bleu De Gascogne
Griffon Fauve De Bretagne
Griffon Nivernais
Haldenstøver 

Hamiltonstøver 
Hannoveransk Viltsporhund 
Harrier
Hygenhund 
Istarski Korthåret Støver
Istarski Strihåret Støver
Italiensk Korthåret Støver
Italiensk Strihåret Støver
Jugoslavisk Trefarget Støver
Jurastøver 
Liten Anglo-Fransk Støver
Liten Bernerstøver
Liten Jurastøver
Liten Luzernerstøver
Liten Schweizerstøver
Luzernerstøver  
Otterhound
Petit Basset Griffon Vendeen
Petit Bleu De Gascogne
Plott 
Poitevin
Polish Hunting Dog
Polsk Støver
Porcelaine
Posavina Støver
Rhodesian Ridgeback 
Russisk Flekket Støver 
Russisk Støver 
Schillerstøver 
Schweizerstøver 
Slovakisk Støver
Slovensk Bergstøver
Smålandsstøver 
Spansk Støver
Steiersk Ruhåret Bracke
Stor Anglo-Fransk Hvit/Gul Støver
Stor Anglo-Fransk Hvit/Sort Støver
Stor Anglo-Fransk Trefarget Støver
Tiroler Bracke
Treeing Walker Coonhound 
Tysk Bracke
Westfalsk Dachsbracke

For alle raser gjelder: tispe og hannhund skal være ID-merket ved registrering. Hvis det er
første gang en hannhund blir brukt i avl, og han heller ikke har vært på utstilling, må det
sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær.

Tilleggskrav:

 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent HD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
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 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent AD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at rasen ikke er FCI-godkjent.
- betyr at både tispe og hannhund må ha kjent øyelysingsresultat ved registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - se detaljer på den aktuelle rasen.

Bayersk Viltsporhund:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.95. For mer informasjon se punkt 6.5.

Dalmatiner:
Avlssperre på feilfargede valper.

Dunker:
En evt. innkrysning kan bare gjennomføres etter en langsiktig, godkjent plan som sikrer
ivaretagelses av gode jaktegenskaper, mentalitet og helse, samtidig som en sikrer viktige
rasetypiske karaktertrekk og god genetisk mangfold i rasen.
Før slike paringer kan foretas må det foreligge en nøye begrunnet søknad med en
kvalitetskontrollert dokumentasjon av de viktigste egenskapene hos parringspartnere fra
avlsrådet for rasen. Søknaden sendes NKK ved Helse- og registreringsavdelingen.
NKK vil så vurdere søknaden i samarbeid med Veterinærhøgskolen. Krysningshundene
registreres med X- foran registreringsnummeret. Bruk av krysningshunder (X- foran reg.nr) i
avl kan bare skje etter godkjenning og retningslinjer fra avlsrådet.
Paringer mellom to hunder med fargen droplet (hunder med genotype Mm) skal ikke
foretas. Norske Harehundklubbers Forbunds avlsråd har mulighet til å søke NKK om
dispensasjon i helt spesielle tilfeller.

Finsk Støver:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.94. For mer informasjon se punkt 6.5.
Maksimalt 33 avkom kan registreres etter samme hund (gjelder paring foretatt etter
01.04.16). Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke
registrert. Overstiges maksimumsantallet i et valpekull vil likevel hele kullet bli registrert. Det
er først når maksgrensen er nådd ved paring (det vil si at hunden har 33 eller flere avkom fra
før) at registreringsrestriksjonen slår inn. Begrensningen gjelder også for valper født i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd, vil valper som ønskes importert til
Norge ikke bli registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på
ordinær måte.
Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan
brukes tidligst 8 år etter at maksimumsgrensen er nådd.
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Haldenstøver:
En evt. innkrysning kan bare gjennomføres etter en langsiktig, godkjent plan som sikrer
ivaretagelses av gode jaktegenskaper, mentalitet og helse, samtidig som en sikrer viktige
rasetypiske karaktertrekk og god genetisk mangfold i rasen.
Før slike paringer kan foretas må det foreligge en nøye begrunnet søknad med en
kvalitetskontrollert dokumentasjon av de viktigste egenskapene hos parringspartnere fra
avlsrådet for rasen. Søknaden sendes NKK ved Helse- og registreringsavdelingen.
NKK vil så vurdere søknaden i samarbeid med Veterinærhøgskolen. Krysningshundene
registreres med X- foran registreringsnummeret. Bruk av krysningshunder (X- foran reg.nr) i
avl kan bare skje etter godkjenning og retningslinjer fra avlsrådet.

Hamiltonstøver:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.89. For mer informasjon se punkt 6.5.

Hannoveransk Viltsporhund:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.95. For mer informasjon se punkt 6.5.

Hygenhund:
En evt. innkrysning kan bare gjennomføres etter en langsiktig, godkjent plan som sikrer
ivaretagelses av gode jaktegenskaper, mentalitet og helse, samtidig som en sikrer viktige
rasetypiske karaktertrekk og god genetisk mangfold i rasen.
Før slike paringer kan foretas må det foreligge en nøye begrunnet søknad med en
kvalitetskontrollert dokumentasjon av de viktigste egenskapene hos parringspartnere fra
avlsrådet for rasen. Søknaden sendes NKK ved Helse- og registreringsavdelingen.
NKK vil så vurdere søknaden i samarbeid med Veterinærhøgskolen. Krysningshundene
registreres med X- foran registreringsnummeret. Bruk av krysningshunder (X- foran reg.nr) i
avl kan bare skje etter godkjenning og retningslinjer fra avlsrådet.

Rhodesian ridgeback:
Hunder med leverfarget nese, skal registreres med (L) bak valpenavnet. Dette må oppgis av
oppdretter ved registrering.

Schillerstøver:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.89. For mer informasjon se punkt 6.5.
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Smålandsstøver:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.89. For mer informasjon se punkt 6.5.

Sveitsiske støvere, (Bernerstøver/Jurastøver/Luzernerstøver/
Schweizerstøver):
Variantene kan krysspares med de andre sveitsiske støvervariantene. For innkrysning av
andre varianter må godkjennelse fra avlsrådet for rasen foreligge. Bruk av krysningshunder
videre i avl kan kun skje etter godkjenning og retningslinjer fra avlsrådet.
Luzernerstøver: Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK.
Gjelder paringer foretatt etter 01.06.02. For mer informasjon se punkt 6.5.
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GRUPPE 7 – STÅENDE FUGLEHUNDER
Blå Picardie Spaniel
Bracco Italiano
Braque D'auvergne
Braque De L'ariége
Braque Du Bourbonnais
Braque Francais - Type Pyrénées
Braque Francais -Type Gascogne
Braque St-Germain
Breton 
Drentsche Patrijshond
Engelsk Setter  
Epagneul de saint-usuge 
Fransk Spaniel
Fransk Vorstehhund Strih./Korthals
Gammel Dansk Hønsehund
Gordon Setter  
Grosser Münsterländer 
Irsk Rød Og Hvit Setter  
Irsk Setter  

Italiensk Spinone
Kleiner Münsterländer 
Perdiguero De Burgos
Picard Spaniel
Pointer 
Pont-Audemer Spaniel
Portugisisk Pointer
Pudelpointer
Slovakisk Vorstehhund Ruhåret
Stabijhoun 
Tsjekkisk Vorstehhund
Ungarsk Vizsla Korthåret 
Ungarsk Vizsla Strihåret 
Vorstehhund Korthåret  
Vorstehhund Langhåret  
Vorstehhund Stikkelhåret  
Vorstehhund Strihåret  
Weimaraner Korthåret 
Weimaraner Langhåret 

For alle raser gjelder: tispe og hannhund skal være ID-merket ved registrering. Hvis det er
første gang en hannhund blir brukt i avl, og han heller ikke har vært på utstilling, må det
sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær.

Tilleggskrav:

 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent HD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent AD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at rasen ikke er FCI-godkjent.
- betyr at både tispe og hannhund må ha kjent øyelysingsresultat ved registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - se detaljer på den aktuelle rasen.

Breton:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.

Engelsk setter:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent DNA-status for CL hos foreldredyr. Gjelder paring foretatt etter 01.01.07. For
mer informasjon se punkt 6.5.
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Krav om kjent DNA-status for rcd4-PRA hos foreldredyr. Gjelder paring foretatt etter
01.04.13. For mer informasjon se punkt 6.5.

Gordon setter:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.89. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent DNA-status for CCA (cerebrocortikal abiotrofi) hos foreldredyr. Gjelder paring
foretatt etter 01.01.15. For mer informasjon se punkt 6.5.
Maksimalt 100 avkom kan registreres etter samme hund (gjelder fra 01.07.14). Etter at
maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Overstiges
maksimumsantallet i et valpekull vil likevel hele kullet bli registrert. Det er først når
maksgrensen er nådd ved paring (det vil si at hunden har 100 eller flere avkom fra før) at
registreringsrestriksjonen slår inn. Begrensningen gjelder også for valper født i utlandet etter
at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i utlandet etter at
maksimumsantallet i Norge er nådd, vil valper som ønskes importert til Norge ikke bli
registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.
Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan ikke
brukes før tidligst 10 år etter at maksimalgrensen er nådd.
Avlssperre på feilfargede valper (gjelder fra 01.01.04)

Irsk rød og hvit setter:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.14. For mer informasjon se punkt 6.5.
Fargevarianter: Rød eller Rød/Hvit
Krav om kjent DNA-status for CLAD hos foreldredyr. Gjelder paring foretatt etter 01.04.14.
For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent DNA-status for vWd (Von Willebrands Disease) hos foreldredyr. Gjelder paring
foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.
Ved kryssparing mellom irsk rød og hvit setter og irsk setter, må det legges ved en skriftlig
bekreftelse fra Irsk Kennel Klubb (the Outcross Committee) for registrering av valpekull.
Gjelder paringer foretatt etter 27.09.12.

Irsk setter:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.07.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
Avlssperre på feilfargede valper.
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Krav om kjent DNA-status for CLAD hos foreldredyr. Gjelder paring foretatt etter 01.04.14.
For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent DNA-status for rcd1-PRA hos foreldredyr. Gjelder paring foretatt etter
01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent DNA-status for rcd4-PRA hos foreldredyr. Gjelder paring foretatt etter
01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Münsterländer (grosser/ kleiner):
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.94. For mer informasjon se punkt 6.5.

Pointer:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.08.91. For mer informasjon se punkt 6.5.

Stabyhoun:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.12. For mer informasjon se punkt 6.5.

Ungarsk vizsla (korthåret/strihåret):

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.05.11. For mer informasjon se punkt 6.5.

Vorstehhund Korthåret:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
Hårlagsvariant: korthåret.
Avlssperre på feilfargede valper.

Vorstehhund Langhåret:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
Hårlagsvariant: langhåret.
Avlssperre på feilfargede valper.

Vorstehhund Stikkelhåret:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
Hårlagsvariant: stikkelhåret.
Avlssperre på feilfargede valper.
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Vorstehhund Strihåret:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.88. For mer informasjon se punkt 6.5.
Hårlagsvariant: strihåret.
Avlssperre på feilfargede valper.
Krav om kjent DNA-status for vWd (von Willebrands disease type II) hos foreldredyr. Gjelder
paring foretatt etter 01.09.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Weimaraner (Korthåret/Langhåret):

Hårlagsvariant: korthåret eller langhåret
Variantene kan krysspares – valpene blir registrert med mors hårlag dersom ikke annet er
oppgitt. For endring av hårlag etter registrering må originalt registreringsbevis og eierbevis
sendes NKK pr. post sammen med beskjed om hva som er riktig hårlag.
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GRUPPE 8 – APPORTERENDE HUNDER
Amerikansk Cocker Spaniel 
Amerikansk Vannspaniel 
Barbet
Chesapeake Bay Retriever 
Clumber Spaniel 
Cocker Spaniel 
Curly Coated Retriever 
Engelsk Springer Spaniel 
Field Spaniel 
Flat Coated Retriever  
Golden Retriever 

Irsk Vannspaniel 
Kooikerhund
Labrador Retriever   
Lagotto Romagnolo  
Nova Scotia Duck Tolling Retriever  
Portugisisk Vannhund
Spansk Vannhund  
Sussex Spaniel 
Wachtelhund
Welsh Springer Spaniel 
Wetterhoun

For alle raser gjelder: tispe og hannhund skal være ID-merket ved registrering. Hvis det er
første gang en hannhund blir brukt i avl, og han heller ikke har vært på utstilling, må det
sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær.

Tilleggskrav:

 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent HD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent AD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at rasen ikke er FCI-godkjent.
- betyr at både tispe og hannhund må ha kjent øyelysingsresultat ved registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - se detaljer på den aktuelle rasen.

Amerikansk Cocker Spaniel:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Amerikansk Vannspaniel:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Chesapeake Bay Retriever:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.
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Clumber Spaniel:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Cocker Spaniel:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Curly Coated Retriever:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.

Engelsk Springer Spaniel:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Field Spaniel:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Flat Coated Retriever:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.
Fargevarianter: Sort, Leverfarget eller Gul.
Avlssperre på valper hvor fargevariant er gul.

Golden Retriever:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.

Irsk Vannspaniel:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Labrador Retriever:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent AD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.18. For mer informasjon se punkt 6.5.
Fargevarianter: Sort, Gul eller Brun.
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Lagotto romagnolo:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.14. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.08.21. For mer informasjon se punkt 6.5.

Nova Scotia Duck Tolling Retriever:

Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.89. For mer informasjon se punkt 6.5.
Maksimalt 45 avkom kan registreres etter samme hund (gjelder paring foretatt etter
01.01.18). Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke
registrert. Overstiges maksimumsantallet i et valpekull vil likevel hele kullet bli registrert. Det
er først når maksgrensen er nådd ved paring (det vil si at hunden har 45 eller flere avkom fra
før) at registreringsrestriksjonen slår inn. Begrensningen gjelder også for valper født i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd, vil valper som ønskes importert til
Norge ikke bli registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på
ordinær måte.
Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan
brukes tidligst 8 år etter at maksimumsgrensen er nådd.

Spansk vannhund:
Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.01.19. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om kjent DNA-status for prcd-PRA hos foreldredyr. Gjelder paring foretatt etter
01.01.19. For mer informasjon se punkt 6.5.

Sussex Spaniel:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Welsh Springer Spaniel:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.
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GRUPPE 9 – SELSKAPSHUNDER
Bichon Frisé 
Bichon Havanais 
Bolognese 
Boston terrier
Cavalier King Charles Spaniel 
Chihuahua korthåret 
Chihuahua langhåret 
Chinese Crested 
Chinese Crested Powder Puff 
Coton De Tulear 
Dvergpuddel 
Fransk Bulldog 
Griffon Belge 
Griffon Bruxellois 
Japanese Chin 
King Charles Spaniel 
Kromfohrländer
Lhasa Apso 

Løwchen
Malteser
Mellompuddel 
Mops 
Papillon 
Pekingeser
Petit Brabancon 
Phalène 
Prazsky Krysarik 
Russian Toy, Korthåret 
Russian Toy, Langhåret 
Russisk Tsvetnaya Bolonka   
Shih Tzu
Stor Puddel  
Tibetansk Spaniel 
Tibetansk Terrier 
Toy Puddel 

For alle raser gjelder: tispe og hannhund skal være ID-merket ved registrering. Hvis det er
første gang en hannhund blir brukt i avl, og han heller ikke har vært på utstilling, må det
sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær.

Tilleggskrav:

 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent HD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent AD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at rasen ikke er FCI-godkjent.
- betyr at både tispe og hannhund må ha kjent øyelysingsresultat ved registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - se detaljer på den aktuelle rasen.

Bichon frisé:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Bichon havanais:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.16. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.05.16. For mer informasjon se punkt 6.5.
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Bolognese:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Cavalier King Charles Spaniel:
Krav om kjent hjertestatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder paringer
foretatt etter 01.10.2021.
Undersøkelsen må være foretatt etter fylte 3 år. Dette innebærer at nedre aldersgrense for
paring er 3 år. Foreldredyr mellom 3 og 6 år må ha en hjerteundersøkelse med resultat «Fri
for bilyd» foretatt maksimalt 12 måneder før paring. Foreldredyr som har fylt 6 år må ha
minst en hjerteundersøkelse med resultat «Fri for bilyd» etter fylte 6 år, men den kan være
foretatt mer enn 12 mnd. før paring.
Med godkjent hjertestatus menes for denne rasen enten auskultasjon eller
ultralydundersøkelse foretatt av veterinær godkjent av NKK og Norsk Forening for Veterinær
Kardiologi, der resultatet publiseres i DogWeb.
•
•

•

Hunder skal ikke brukes i avl før de er fylt 3 år.
Hunder mellom 3-6 år skal ha hjerteattest med resultat FRI for bilyd. Attesten skal
ikke være eldre enn 12 mnd. på paringstidspunktet. Det er ikke mulig å få utført
auskultasjonsattest før hunden har fylt 3 år.
Hunder som pares etter fylte 6 år må ha en hjerteattest utført etter fylte 6 år med
resultat FRI for bilyd. Denne attesten kan være eldre enn 12 mnd. på
paringstidspunktet.

Hunder skal undersøkes i det landet hunden er registrert, og eier bor. Ved bruk av
utenlandske hunder i avl må kopi av hundens hjerteattest legges ved
registreringsanmeldelsen.
NKK godkjenner auskultasjonsresultater fra land med liknende graderingssystem og
godkjenningssystem for veterinærer. For andre land kan resultatet ikke registreres inn i
DogWeb, men vil gjelde som «kjent hjertestatus» for registrering av valpekull.
Det kan søkes om dispensasjon fra kravet om kjent hjertestatus i spesielle tilfeller. En
begrunnet søknad sendes NKK i god tid før paring. NKK forespør raseklubb før vedtak fattes.
Det gis generell dispensasjon for bruk av sæd som er frosset før kravet trådte i kraft, og hvor
hunden ikke lenger er i live.
For hunder som har en hjerteundersøkelse foretatt etter fylte 6 år datert før 01.01.2021,
frafaller kravet om godkjent veterinær
Valper etter foreldredyrene som ikke tilfredsstiller kravene, registreres med avlssperre.
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Chihuahua (Korthåret/ Langhåret):
Hårlagsvariant: L = Langhåret, K = Korthåret
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.01.16. For mer informasjon se punkt 6.5.
Maksimalt 55 avkom kan registreres etter samme hund (gjelder paring foretatt etter
01.03.21). Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke
registrert. Overstiges maksimumsantallet i et valpekull vil likevel hele kullet bli registrert. Det
er først når maksgrensen er nådd ved paring (det vil si at hunden har 55 eller flere avkom fra
før) at registreringsrestriksjonen slår inn. Begrensningen gjelder også for valper født i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd, vil valper som ønskes importert til
Norge ikke bli registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på
ordinær måte.
Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet
søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En uttalelse fra
raseklubben innhentes før vedtak fattes, og kan med fordel vedlegges søknaden for rask
saksbehandling. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimumsgrensen er
nådd.
Avlssperre på valper etter foreldredyr med fargen merle. Gjelder for begge hårlagsvarianter.
Gjelder for paring foretatt etter 01.01.2020.
Hårlagsvariantene kan krysspares – valpene blir registrert med mors hårlag dersom ikke
annet er oppgitt. For endring av hårlag etter registrering må originalt registreringsbevis og
eierbevis sendes NKK pr. post sammen med beskjed om hva som er riktig hårlag.

Chinese Crested/ Chinese Crested powder puff:
Krav om kjent DNA-status for PLL (primær linseluksasjon) hos foreldredyr. Gjelder paring
foretatt etter 01.09.14. For mer informasjon se punkt 6.5.
Variantene kan krysspares – valpene blir registrert med mors hårlag dersom ikke annet er
oppgitt. For endring av hårlag etter registrering må originalt registreringsbevis og eierbevis
sendes NKK pr. post sammen med beskjed om hva som er riktig hårlag.

Cotton de tuelar:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.16. For mer informasjon se punkt 6.5.
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Fransk bulldog:
Avlssperre på valper hvor farge er sort/tan, musegrå eller brun.
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.07.17. For mer informasjon se punkt 6.5.

Griffon belge:
Hårlag: Strihåret. Fargevariant: Sort og Sort/tan
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Kan krysspares med Griffon Bruxellois og Petit Brabacon. Valpene blir registrert som den
rasen de er.

Griffon bruxellois:
Hårlag: Strihåret. Fargevariant: Rød
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Kan krysspares med Griffon Belge og Petit Brabacon. Valpene blir registrert som den rasen
de er.

Japanese chin:
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.

King charles spaniel:
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.

Lhasa apso:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.01.18. For mer informasjon se punkt 6.5.

Mops:
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.01.20. For mer informasjon se punkt 6.5.
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Papillon/ Phalene:
P i hårlagsrubrikken = Papillon
F i hårlagsrubrikken = Phalene
Papillon: Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK.
Gjelder paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Phalene: Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK.
Gjelder paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Variantene kan krysspares – valpene blir registrert som mor dersom ikke annet er oppgitt.
Kan omregistreres etter å ha blitt bedømt på utstilling etter fylte 9 mnd. Kritikkskjema
sendes NKK sammen med registreringsbeviset.

Petit brabancon:
Hårlag: Korthåret. Fargevariant: Rød, Sort og Sort/tan
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.
Kan krysspares med Griffon Belge og Griffon Bruxellois. Valpene blir registrert som den rasen
de er.

Prazsky krysarik:
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.03.21. For mer informasjon se punkt 6.5.

Puddel, (Toy/ Dverg/ Mellom/ Stor):
Fargevariant: Fawn, Sort, Hvit, Brun eller Grå.
Hvis en eller begge av foreldrene er registrert som tofarget skal alle avkom registreres som
tofarget.
Dverg-, Mellom- og Toy puddel: Krav om kjent DNA-status for prcd-PRA hos foreldredyr.
Gjelder paring foretatt etter 01.01.19. For mer informasjon se punkt 6.5.
Dverg-, Mellom- og Toy puddel kan krysspares med nærmeste størrelsesvariant. Valpene
registreres som den største av foreldredyrene hvis ikke annet er oppgitt.
Hvis det i ettertid viser seg at valpen er registrert med feil størrelsesvariant, kan endring av
størrelsesvariant først skje etter måling ved første offisielle utstilling etter fylt 15 mnd.
Originalt registreringsbevis og kopi av kritikken fra utstilling sendes da inn til NKK.
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Hunder kan også måles av kommisjon etter fylte 9 måneder, men før fylt 15 måneder.
Kommisjon består av 2 for rasen autoriserte dommere. Kommisjon kan avholdes i tilknytning
til utstilling eller annet terminfestet arrangement. Original stamtavle med ID-nr. skal leveres
arrangør ved måling. Ved måling i kommisjon plasseres hunden i endelig størrelsesvariant og
dette resultat kan ikke påklages.
Skjema for måling og originalt registreringsbevis sendes inn til NKK.
Stor puddel: Krav om kjent HD-status for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.07.05. For mer informasjon se punkt 6.5.

Russian Toy, (Korthåret/Langhåret):
Variantene kan krysspares – valpene blir registrert med mors hårlag dersom ikke annet er
oppgitt. For endring av hårlag etter registrering må originalt registreringsbevis og eierbevis
sendes NKK pr. post sammen med beskjed om hva som er riktig hårlag.

Russisk Tsvetnaya Bolonka:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.01.17. For mer informasjon se punkt 6.5.
Krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.01.17. For mer informasjon se punkt 6.5.

Tibetansk spaniel:
Krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Gjelder
paringer foretatt etter 01.04.14. For mer informasjon se punkt 6.5.

Tibetansk terrier:
Maksimalt 30 avkom kan registreres etter samme hund (gjelder paring foretatt etter
01.07.19). Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke
registrert. Overstiges maksimumsantallet i et valpekull vil likevel hele kullet bli registrert. Det
er først når maksgrensen er nådd ved paring (det vil si at hunden har 30 eller flere avkom fra
før) at registreringsrestriksjonen slår inn. Begrensningen gjelder også for valper født i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i
utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd, vil valper som ønskes importert til
Norge ikke bli registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på
ordinær måte.Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset
sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimumsgrensen er nådd.
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GRUPPE 10 – MYNDER
Afghansk Mynde
Azawakh
Borzoi
Greyhound 
Irsk Ulvehund
Italiensk Mynde
Polsk Mynde

Saluki
Skotsk Hjortehund
Sloughi
Spansk Galgo
Ungarsk Mynde
Whippet

For alle raser gjelder: tispe og hannhund skal være ID-merket ved registrering. Hvis det er
første gang en hannhund blir brukt i avl, og han heller ikke har vært på utstilling, må det
sendes inn en testikkelattest utstedt av veterinær.

Tilleggskrav:

 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent HD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at både tispe og hannhund må ha kjent AD-status før registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - betyr at rasen ikke er FCI-godkjent.
- betyr at både tispe og hannhund må ha kjent øyelysingsresultat ved registrering. (For
iverksettelsesdato, se rase.) For mer informasjon se punkt 6.5.
 - se detaljer på den aktuelle rasen.

Greyhound:

Krav om kjent DNA-status for GHN (neuropati). Gjelder paring foretatt etter 01.07.14.
For mer informasjon se punkt 6.5.
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