Norsk Berner Sennenhundklubb
Ny som valpekjøper av berner sennenhund?
Her er noen enkle tips, som kanskje kan hjelpe deg
i forberedelsene, og sikre at du ikke kjøper «katta i sekken»
Husk at berner’n er en liten bamse som i løpet av et år vokser fra bare noen få kilo til en råsterk hund
på kanskje opp mot 70 kg. Bernern kan, som andre hunder, ha en sterk egenvilje og kan være en
utfordring i oppvekst og puberteten. Er du derimot godt forberedt og legger et godt arbeid i hundens
første leveår får du verdens beste kompis.
I utgangspunktet kan hvem som helst selge en bernervalp. Noen er omhyggelige og nøye ved valg av
avlsdyr, å følge klubbens retningslinjer for avl og hvem de selger til. Andre har kanskje bare som mål
å få solgt valpen uten å legge for mye vekt på hvem som kjøper – valpen er bare en «gjenstand» som
skal selges til høyest pris, eks. gjennom finn.no. Så har man de kriminelle som bruker falske annonser
på finn.no for å lure deg til å betale et depositum for en valp som kanskje ikke finnes.
På denne førstesiden finner du kortversjonen. Ønsker du mer utfyllende informasjon, les fra side 2.
Hvordan få tak i en bernervalp:
Valpeformidlingen: Bruk valpeformidlingen, men valper går fort, gjerne før de legges ut. Ta direkte
kontakt med oppdrettere. Les mer her: https://berner-sennen.no/komiteer/avlsrad/valpeformidling/
Omplassering: Det kan være mulig å få tak i en omplasseringsberner, selv om dette normalt er
vanskelig. Ta kontakt med din lokale avdeling, eller se https://berner-sennen.no/omplassering/.
Kontakt med Helse og avlskomiteen og oppdrettere: På NBSKs nettsted finnes en oversikt over
oppdrettere. Listen forteller ingen ting om den aktuelle oppdretter har valper til salgs nå. Se:
https://berner-sennen.no/komiteer/avlsrad/oppdretterliste/
Kjøp via finn.no – vær ekstra obs…..!: Noen ganger annonseres det bernervalper via finn.no. Dette
kan være reelt, men det er også en mulighet for at det er et svindelforsøk.

Hva du skal passe på:
Se an hunden, ….og oppdretteren: Du bør forvente å kunne treffe mor til valpen, valpekullet og
oppdretteren før du bestemmer deg. Du bør også forvente at valpeselger ønsker å bli kjent med deg.
Forsikring: Du bør forsikre din berner før overtakelse. Forsikringspremier er høye, men er du uheldig
kan veterinærbesøkene fort gi deg svært store utgifter, langt over det du betaler i forsikringspremier
gjennom hele hundens levetid. Er du medlem av NKK/NBSK får du rabatt på dyreforsikring hos Agria.
Kontrakt/salgsavtale: En seriøs valpeselger vil alltid etablere en kontrakt/salgsavtale. Les nøye
igjennom før du signerer. For eksempler på salgsavtaler, se utfyllende tekst i seksjonen nedenfor.
Stamtavle/registreringsbevis og eierbevis: Du bør forvente at hunden selges med stamtavle og at
kullet er registrert i NKKs register. Uten slik registrering har du ingen garanti for at det er en berner.
ID-merking: ID-merking er obligatorisk for at hunden skal kunne registreres og evt. delta på
aktiviteter i NKKs regi, og i forbindelse med utenlandsreiser.
Kjæledyrpass og veterinærattest: Når du kjøper og henter hunden bør du kreve å få med helsebok
(eller kjæledyrpass) og veterinærattest.
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Her finner du mer utdypende forklaring om de forskjellige punktene
Hvordan få tak i en bernervalp
Valpeformidlingen: Ønsker du en bernervalp kan du sjekke NBSKs valpeformidling. NBSK oppfordrer
oppdrettere til å melde inn valpekull til valpeformidlingen. Erfaringen så langt viser imidlertid at det
er stor etterspørsel etter bernere, og valpene er ofte reservert lenge før de er leveringsklare. Det kan
derfor være lurt å ta direkte kontakt med oppdrettere som er nevnt på NBSKs oppdretterliste (se
omtale nedenfor). Nettsiden Valpeformidling finner du under til Helse og avlskomiteen, eller på
denne linken: https://berner-sennen.no/komiteer/avlsrad/valpeformidling/. De kullene som
annonseres på listen til valpeformidlingen er iht. NBSKs retningslinjer for avl.
Omplassering: Det kan være mulig å få tak i en omplasseringsberner, selv om dette normalt er
vanskelig. Flere oppdrettere har som klausul i sine kontakter at dersom valpekjøper ikke lenger kan
ha hunden, skal den returneres til oppdretter, eller oppdretter skal ha en rolle i omplasseringen.
Dette er nok hovedgrunnen til at det normalt er vanskelig å finne en omplasseringsberner på «det
åpne markedet». Ønsker du en omplasseringsberner bør du ta kontakt med Helse og avlskomiteen i
NBSK, komiteen har en formidlingsside. Siden Omplassering finner du under siden til Helse og
avlskomiteen, eller på denne linken: https://berner-sennen.no/omplassering/. I tillegg kan du ta
kontakt med de enkelte avdelingene i NBSK og høre om de har noen i sitt nettverk som har en berner
som trenger omplassering.
Kontakt med oppdrettere: I utgangspunktet kan hvem som helst selge en bernervalp. Noen er svært
omhyggelige og nøye på valg av avlsdyr, følger klubbens avlsretningslinjer og hvem de selger valp til.
Andre har kanskje bare som mål å få solgt valpen uten å legge for mye vekt på hvem som kjøper og
der valpen bare er en «gjenstand» de skal selge til høyest mulig pris, eks. gjennom finn.no. Så har
man de kriminelle som bruker falske annonser til å lure deg til å betale et depositum for en valp som
faktisk ikke finnes.
På NBSKs nettsted finnes en oversikt over oppdrettere av berner sennenhund. Dette er dog bare er
en liste som viser hvem som har registrert seg som berneroppdretter. Listen forteller ingen ting om
den aktuelle oppdretter har bernervalper til salg for øyeblikket, eller om valpene oppdretteren selger
er iht. NBSKs retningslinjer for avl. Ta eventuelt kontakt med Helse og avlskomiteen for mer
informasjon.
Vær imidlertid klar over at det også kan være seriøse valpeselgere som ikke står på denne listen. Det
kan f.eks. være en erfaren bernereier som har satt valper på sin tispe iht. NBSKs retningslinjer for avl,
men som gjør dette bare som en engangshendelse, og ikke tenker å ha flere kull. Dersom
oppdretteren du tenker å kjøpe valp av ikke står på listen bør du sjekke ut valpeselgers bakgrunn og
erfaring med bernere via Helse og avlskomiteen. Oppdretterlisten finner du under siden til Helse og
avlskomiteen, eller på denne linken: https://berner-sennen.no/komiteer/avlsrad/oppdretterliste/
Kjøp via finn.no – vær ekstra obs…..!: Noen ganger annonseres det bernervalper via finn.no. Dette
kan være reelt, men det er også en mulighet for at det er et svindelforsøk. Det har i lang tid vært stor
etterspørsel etter bernervalper og oppdretterne kan normalt velge og vrake blant ivrige
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valpekjøpere. Derfor bør du være på ekstra på vakt om du ser bernervalper til salgs via finn.no og
stille deg spørsmålet – hvorfor selges valpen via finn.no?
Det er flere eksempler på at prisen disse valpene annonseres for er betydelig høyere enn den prisen
de seriøse oppdretterne tar. I så fall bør det lyse en varsellampe hos deg – er dette en seriøs
oppdretter eller blir jeg nå lurt? Sjekk gjerne med NBSK dersom du vurderer å kjøpe en valp via
finn.no.
Du bør også forsikre deg om at hunden som selges ikke er tatt inn i landet på ulovlig vis. Beste måten
å sikre seg mot det er å kreve stamtavle, veterinærattest osv. Se punktene nevnt nedenfor.
Det er eksempler på at kriminelle annonserer valper og lurer potensielle valpekjøpere til å betale et
depositum. Kanskje finnes det ikke valper i det hele tatt, det kan være falske bilder eller stamtavler
som legges ut. I det øyeblikket depositumet er betalt, er pengene borte og valpen finnes ikke.

Hva du skal passe på
Se an hunden, ….og oppdretteren: Du bør forvente å få muligheten til å treffe mor til valpen,
valpekullet og oppdretteren før du bestemmer deg. Samtidig bør du regne med at valpeselger er
interessert i å bli kjent med deg. En seriøs oppdretter selger ikke en valp til «hvem som helst», og det
finnes mange eksempler på at oppdretter ikke finner den potensielle valpkjøperen verdig nok til å
kjøpe hans/hennes valper. Er du ikke fornøyd med det du ser og opplever, skal du tenke deg om to
ganger før du bestemmer deg.
Forsikring: Du bør forsikre din berner før overtakelse. Forsikringspremier er høye, men er du uheldig
kan veterinærbesøkene fort gi deg svært store utgifter, langt over det du betaler i forsikringspremier
gjennom hele hundens levetid. En alvorlig sykdomssituasjon eller akutt hendelse kan resultere i
veterinærutgifter på flere titusener av kroner. Bestem deg for om du vil fortsette å bruke det samme
forsikringsselskapet som valpen er forsikret i av oppdretter eller om du vil bruke et annet. Flere
forsikringsselskap tilbyr dyreforsikring – sjekk priser og betingelser i god tid før du henter valpen. Er
du medlem av NKK/NBSK får du rabatt på dyreforsikring hos Agria.
Kontrakt/salgsavtale: En seriøs valpeselger vil alltid etablere en kontrakt/salgsavtale. Les nøye
igjennom før du signerer og sikre deg at alle betingelsene er entydige og akseptable for deg. Du bør
få kontrakten til gjennomsyn i rimelig tid før du betaler og henter hunden. Noen valpeselgere vil
forlange et depositum. I utgangspunktet er en slik innbetaling på forhånd uproblematisk. Tvisten
oppstår først i de tilfeller hvor enten oppdretter ikke kan oppfylle salget som forventet (f.eks. feil ved
hunden) eller at kjøper trekker seg, og at det i slike tilfeller er uklart hvorvidt depositumet skal
tilbakebetales eller ikke. NKK anbefaler at et eventuelt depositum skal utgjøre maks 15 % av
kjøpesummen.
For å få et inntrykk av hva en kontrakt bør inneholde, kan du se igjennom eksempler på kontrakter
som hhv. NKK og Forbrukerrådet har utarbeidet.
NKK har utarbeidet to dokumenter, et forslag til kjøpsavtale og en veileder:
Kjøpsavtalen: https://www.nkk.no/getfile.php/132754081605094194/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/NKKs%20kj%C3%B8peavtale%202020.pdf
Veileder: https://www.nkk.no/getfile.php/1322811201580135803/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/Kj%C3%B8peavtale_2020_Veileder.pdf
Forbrukerrådet: https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/husdyrkontrakt-bm.pdf
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Stamtavle/registreringsbevis og eierbevis: Du bør forvente at hunden selges med stamtavle og at
hele kullet er registrert i NKKs register. Uten slik registrering har du ingen bekreftelse på at det
virkelig er en berner du kjøper. Stamtavlen viser hvem som er foreldre, besteforeldre og oldeforeldre
til valpen. Vær obs på at etteregistrering av enkeltvalper ikke er mulig – hele kullet må være
registrert. Videre bør du motta et eierbevis utstedt av NKK. Disse dokumentene kan imidlertid ta litt
tid å få utstedt av NKK, så disse vil du normalt få tilsendt fra NKK etter at du har hentet valpen.
ID-merking: ID-merking er obligatorisk for at hunden skal kunne registreres og eventuelt delta på
utstilling, lydighetskonkurranser o.l. i NKKs regi. Det er også obligatorisk ved utenlandsreiser, og
kreves av de fleste forsikringsselskap. ID-merking forgår ved at en microchip føres inn under huden til
hunden. Dette bør du forvente er gjort innen du henter valpen. Dette skal stå f.eks. i helseboken eller
kjæledyrpasset.
Veterinærattest og helsebok: Når du kjøper og henter hunden bør du kreve å få med helsebok (eller
kjæledyrpass) og veterinærattest (ikke eldre enn én uke). Veterinærattesten er en bekreftelse på at
en veterinær har vurdert hunden. NKK har utarbeidet en mal for veterinærattest, denne viser deg
hva du skal kunne forvente at en veterinær har vurdert: https://www.nkk.no/getfile.php/131936931508165275/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/SKJEMA-Veterinrattest.pdf .
Kjæledyrpass er i praksis hundens helsebok – her registreres alle hundens vaksiner. Passet trenger du
også om du skal krysse landegrenser med hunden.

Du finner også mer generell informasjon på NKKs sider. NKK har laget en veileder for kjøp og salg av
hund: https://www.nkk.no/getfile.php/131936961494239697/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/Kjop-og-salg.pdf
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