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INNSPILL FRA NORGES HUNDEKJØRERFORBIND TIL UTKAST TIL 

FORSKRIFT OM AVL AV HUND 

 
Viser til innspillmøtet som ble avholdt på TEAMS den 10.11.2022, i anledning 
Mattilsynets arbeid med å utvikle en Forskrift om avl av hund. 
 
Norges Hundekjørerforbund (NHF) takker for invitasjon til å bidra til forskriften og vil 
herunder komme med våre innspill.  
 
NHF ser positivt på Mattilsynets (MT) arbeid med utarbeidelse av en forskrift til avl av 
hund, og særlig på initiativet til møter med NHF og andre involverte parter tidlig i 
prosessen. 
 
NHF representerer en rekke hundeeiere som driver med vår hundesport. Vi 
representerer 58 klubber og en medlemsmasse på 3333 medlemmer per 31.12.2021. 
NHF utøver sport på alle nivåer og hevder oss internasjonalt. Blant annet 
representerte den mestvinnende utøveren under EM Barmark høsten 2022 Norge. 
Alle våre medlemmer er hundeeiere og mange av dem har mange hunder.  
 
I motsetning til organisasjoner som Norsk Kennel Klubb (NKK) og Norges Hunders 
Landsforbund (NHL) er ikke NHF tradisjonelt en organisasjon som regulerer 
medlemmenes avlsarbeid. NHF er en sammenslutning av alle idrettslag som 
organiserer hundekjøreridretten og er medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité, og har således ikke direkte kontakt med de enkelte 
medlemmene i de ulike idrettslagene. 
 
Som en del av utøvelsen av hundesport har mange av medlemmene av de 
underliggende idrettslagene gjerne også vært oppdrettere. Dette oppdrettet er først 
og fremst til eget bruk, og ikke i hovedsak økonomisk motivert. Denne avlen har 
foregått både i og utenfor de tradisjonelle avlsorganisasjonene som NKK og NHL. 
Det er NHFs syn at oppdrett innenfor trekkhundmiljøet i all hovedsak er en sunn avl 
på funksjonsfriske individer, da er det er i hundekjørernes egeninteresse å avle frem 
gode trekkhunder. Dette oppnås best ved å bruke hunder som over tid har vist seg å 
prestere godt, være skadefrie og uten arvelige belastninger. 
Innspillene fra NHF er på bakgrunn av dette basert på en tanke om hvordan 
forskriften skal ivareta intensjonene om god dyrevelferd, men også hvordan dette 
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skal kunne gjøres på en måte som ivaretar de praktiske hensynene for medlemmene 
i NHF. 
 
Konkrete kommentarer til utkastet 
 
§ 2. Virkeområde 
NHF blir ikke dekket av begrepet «raseklubber». Det foreslås å erstatte dette med 
klubber som forholder seg til ulike kennelklubb-registrerte hunder, og hunder 
registrert i andre registre (les Trekkhundregisteret).  
Begrepet «ren rase» og «rase» er konstruksjoner som ikke passer på hunder utenfor 
kennelklubbsystemer. Det finnes strukturert avl på hundetyper som ikke betegnes 
«rase», for eksempel Alaska Husky. 
 
§ 3. Definisjoner  
For h) og i) gjelder det samme vedrørende «rase». Det foreslås å endre til 
«Hundeklubb for definerte typer hunder og typer av hunder, i og utenfor 
kennelklubbsystemer». NHF ser at terminologien «blandinger» ikke brukes, da den 
terminologien bare egner seg i en kontekst der kennelklubb-systemet får dominans. 
 
§ 4. Kompetanse om avl av hund 
Her bør det inn en konkretisering av hvordan kompetansen skal skaffes eller 
dokumenteres. 
 
§ 5. Forebygging av tilfeldig, uønsket eller ulovlig avl 
NHF presiserer at det kan, spesielt for store hundehold (trekkhunder), være vanskelig 
å lage en helt klar plan for å unngå tilfeldige paringer. Selv om slike paringer ikke er 
ønskelige, kan man ikke forby dem. Valper etter tilfeldige paringer skal ikke 
diskrimineres mot vedrørende velferd, og avkommet etter slike paringer bør også 
registreres. 
 
§ 6. Merking og registrering av hunder 
NHF mener at fristen for merking på 12 uker er noe kort og foreslår at denne kan 
settes til 6 måneder, dog som foreslått, alltid før overlevering til nye dyreholdere. 
 
§ 7. Forbud mot bruk av hunder med arvelige og unødvendig belastende 
egenskaper 
NHF er av den oppfatning at kravene til testing må stå i forhold til testenes evne til 
pålitelig å kunne bevise med hvilken sannsynlighet en tilstand vil oppstå. For NHFs 
del er det mest aktuelle at hunder med kjent arvelig risiko for spesifikke alvorlige 
sykdommer (AHE) ikke skal brukes i avl. 
 
§ 11. Aldersgrenser, hviletid og maksimalt antall valpekull 
Hunder bør ikke brukes i avl før man har en forutsetting for å vurdere helse og 
egenskaper. Det innebærer at tispa er voksen (2 år). Hunder bør ikke ha valper etter 
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fylte 9 år. NHF støtter at tisper ikke skal føde med mindre enn 12 måneders 
mellomrom og at de ikke skal ha flere enn fire kull i løpet av livet. 
 
§ 16. Melding til Mattilsynet og § 17. Tilleggskompetanse for oppdrettere 
Ordlyden «så snart som mulig» i første avsnitt av § 16 gir rom for stor grad av 
tolkning. NHF foreslår at oppdrettere før første/andre kull valper er født, skal melde 
seg til avlsorganisasjonen sin (ikke MT). MT bør lage normer for hvordan 
kunnskapen til oppdrettere skal dokumenteres.  
 
§ 18. Veterinærmedisinsk undersøkelse av voksne hunder før bruk i avl 
Det fremstår noe uklart hvorvidt en veterinærundersøkelse før de brukes i avl første 
gang kan kombineres med for eksempel rutinemessig vaksinasjon. MT bør presisere 
om denne undersøkelsen skal utføres særskilt. 
 
§ 19. Avls- og velferdsplan og § 20. Dyreholdjournal og dokumenter 
Disse paragrafene fremstår etter NHFs syn i overkant omstendelig. Især at all 
veterinærmedisinsk behandling skal dokumenteres. Det bør vurderes om noe av 
dette kan strykes. 
 
Innspillet er utarbeidet av NHFs Etikk- og samfunnskomité, som ansvarlig fagkomite i 
NHF, og er uttrykk for forbundets samlede standpunkt.  
 
Vi ber om at våre synspunkter blir hensyntatt og ser frem til god kommunikasjon i 
fortsettelsen. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Norges Hundekjørerforbund 
 
 

 

 
 
Frode Flathagen    
President NHF          
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