
NBSKs retningslinjer for avl og oppdrett 
 
1. Oppdretter er til enhver tid selv ansvarlig for sitt eget oppdrett.  
 
2. Oppdretter og hannhundeier skal følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett og 
NKKs avlsstrategi, samt NBSKs retningslinjer for avl. Alle skal også være oppdatert på NBSKs 
rasespesifikke avlsstrategi (RAS). 
 
3. Avlstispen skal ha fylt 2 år før første fødsel. For tisper som har fylt 7 år skal det framlegges 
veterinærattest før parring. Tisper anbefales å ikke få sitt første kull etter fylte 5 år. 
 

4. Avlsdyret skal ha et rasetypisk adferdsmønster, jamfør rasebeskrivelse. Det vil si selvsikker, 
oppmerksom, vaktsom, modig, godmodig og hengiven overfor folk den kjenner. Selvsikker 
og vennlig overfor fremmede, jevnt og rolig temperament. 
 
5. Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søskenbarn, eller ha høyere innavlsgrad enn 
dette, det vil si 6.25 prosent. Det anbefales dog å holde seg under 2.5 prosent. Innavlsgraden 
skal utregnes på 6 generasjoner.  
 
6. Avlsdyret skal ha oppnådd minst excellent på offisiell utstilling. 
 

Vi ønsker flere hannhunder i avl, og ser at det er mange som står med kun ett resultat, og dermed 

mister vi dem fra avl. Nå som det er færre utstillinger for rasen, vil kravet om ett resultat gjøre det 

enklere å få avlsklarert hunder i distriktene. Premieskalaen blir erfaringsmessig ikke brukt som 

opprinnelig intendert, og en excellent tilsvarer i det store og det hele den gamle førstepremien – som 

var forrige utstillingskrav. Dette gir én modell uavhengig av alder, og det er derfor lettere å forholde 

seg til eksteriørkravet, og en forenkling av våre retningslinjer. 

 
7. Avlsdyrene skal være fri for HD og AD. 
 

Ved å fjerne krav til foreldre og søsken forenkler vi avlsreglene, og det gir flere avlsdyr. Sverige har det slik, og 
har cirka samme leddstatistikk som oss. Ved å ha et mindre fokus på ben, vil en få bredere avlsbase og dermed 
friskere dyr. Vi ønsker også like krav for HD og AD. Levealder er viktigste satsningsområde i dagens avl. Vi vil ha 
flere dyr i avl, men også ta de ut raskere om de ikke duger. Avkomsgranskingen er viktig. 

 
8. Etter kullet der den 30. valpen blir født, stoppes avlsdyret for avkomsgransking. Kull 
utover dette gjøres avhengig av avkomsgranskingens resultat. Ingen hund skal ha flere 
avkom enn 5 prosent av samtlige registrerte hunder i rasen de siste 5 år. 
 
9. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomsgransking, skal HD- og AD-resultatene for avkom 
være 70 prosent fritt eller bedre, beregnet ut fra antall norskfødte avkom. Ved dokumentert 
bortgang før fylte to år som ikke kan tilbakeskrives HD/AA, tas disse ikke med i beregningen. 
Samtlige fødte valper etter at avlsdyret er satt på stopp for avkomsgranskning, skal regnes 
med. 
 

Dette punktet forenkler avlsreglene, og gjør det lettere å vite om en hund kan brukes videre i avl eller ei. Som 

punktet over, ønsker vi å stille like krav til hofter og albuer da det ikke er noen grunn til å forskjellsbehandle. Om 

noen synes dette begrenser for mye, så må ikke alle hunder ha mer enn 30 valper, og for mange avlsdyr finnes det 

også søsken en kan bruke i stedet. Gi og ta, litt løsere på HD og litt strengere på AD. 
 



10. En kullkombinasjon med over 3 valper gjentas ikke før kullet er to år, etter en generell 
avkomsgranskning kan foretas. 
 
11. Hannhunder som ikke fyller kravene i retningslinjer for avl og dermed ikke tidligere har 
vært brukt i avl, men har nådd åtte års alder eller mer, kan i samråd med avlsrådet benyttes i 
avl. Ved vurderingen skal det ses hen til slektningenes levealder. 
 
12. Hunder som har hatt aseptisk meningitt eller renal dysplasi skal ikke brukes i avl. Hunder 
som har gitt aseptisk meningitt eller renal dysplasi må bare brukes på ikke-registrerte 
belastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken og deres foreldre. 
 
13. Saksebitt og tangbitt er godkjente bitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. Det 
tolereres mangel av opp til to tenner.  
 
14. Ved bruk av frossen sæd fra norske/norskeide hannhunder, skal det tas hensyn til de 
regler/retningslinjer som gjaldt ved tidspunkt for nedfrysning av sæden, selv om de skulle 
avvike fra dagens gjeldende regler/retningslinjer. Dagens punkt om avkomsgranskning skal 
fremdeles følges. 
 
15. Der kombinasjonen ikke oppfyller retningslinjer for avl, vil ikke oppdretter kunne benytte 
NBSKs valpeformidling for det kullet. 


