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Forslaget i korte trekk

• forskrift om all avl av alle slags hunder

• velferd for hunder som brukes i avl, og for avkommet deres

• dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner, raseklubber og 
veterinærer

• grunnleggende krav til dyreholdere og oppdrettere

• tilleggskrav til oppdrettere som avler mer enn én gang eller bruker 
inseminering

• krav til avlsorganisasjoner og raseklubber

• krav til veterinærer



Siste nytt

• ny vri på unntaket for engangs-oppdrettere fra tilleggskravene

• obligatoriske hensyn i vurderingen av om arvelige belastninger er 
«unødvendige»

• organisasjonenes ansvar begrenses til hundetyper som de faktisk 
legger til rette for avl av

• krav til organisasjonene om å registrere hunder og utvikle stamtavler  

• krav til oppdrettere om å opprette stamtavler og ha egne 
«avlsprogram» dersom ingen organisasjon har avlsprogram for 
hundetypen

• ytterligere krav til avlsprogrammene



Dyreholderne og oppdretterne skal… 
• ha grunnleggende kompetanse om hunder, avl og forskrifta

• forebygge tilfeldig, uønska eller ulovlig avl 

• gi tisper og valper godt levemiljø og stell

• sosialisere valpene

• sørge for at alle valper blir undersøkt av veterinær

• registrere valpene hos avlsorganisasjon som har register for 
hundetypen 

• holde valpene sammen med tispa i minst 8 uker 



Oppdretterne skal bruke hunder som…
• er ID-merka og registrert

• ikke er i nær slekt

• ikke får avkom med unødvendig belastende egenskaper
• obligatoriske hensyn

• belastninger som er absolutt unødvendige

• mer konkret regulert i organisasjonenes avlsprogram 

• kan pare seg og føde naturlig

• ikke har størrelsesforskjell som kan gi fødselsvansker



Oppdretterne skal sørge for at tisper…

• ikke insemineres uten god grunn

• eventuelt insemineres av veterinær

• verken er for unge eller for gamle for avl

• får minst 12 måneders pause mellom hver fødsel 

• ikke får flere enn 4 valpekull i løpet av livet 



Oppdrettere som avler mer enn én gang eller bruker 
inseminering, skal i tillegg… 

• delta i avlsprogram for hundetypen

• eller dersom det ikke finnes avlsprogram for hundetypen
• selv eller i samarbeid med andre oppdrettere
• utvikle stamtavler
• ha avls- og velferdsplan med innhold som et avlsprogram

• melde seg for Mattilsynet

• ha mer enn grunnleggende kompetanse

• sørge for at hunder blir undersøkt av veterinær før første gangs bruk

• ha avls- og velferdsplan

• ha dyreholdjournal



Avlsorganisasjoner og raseklubber skal…

• ha register for hunder

• utvikle stamtavler

• ha eller være tilknytta avlsprogram 

… for hundetyper som de legger til rette for avl av



Avlsprogram
• sikre at oppdrettere overholder forskrifta

• hvilke egenskaper som gjør at hunder ikke kan brukes i avl

• innavlsgrad

• avlsmål, som skal oppnås på en effektiv måte

• bruk av særlig kompetent personell

• bruk av opplysninger om arvelige egenskaper

• metoder for å gjennomføre avlsprogrammet 

• oppdretteres kompetanse

• vurdering av hunder på utstillinger og andre kåringer

• avlssperre og andre sanksjoner ved brudd på avlsprogrammet



Veterinærer for hunder i avlsprogram skal…

• ha nødvendig kompetanse om hundetypens arvelige egenskaper

• kjenne avlsprogrammet for hundetypen

• vurdere om hunden har arvelige egenskaper som gjør at den ikke kan 
brukes i avl

• gi oppdretteren råd om avl

• gjøre veterinærundersøkelsen og rådet om avl tilgjengelig i 
avlsprogrammet

• ellers bidra til at avlsprogrammet blir gjennomført



Store spørsmål

•Bør også engangs-oppdrettere ha plikt 
til å delta i avlsprogram?

•Hvordan får vi fastsatt hva som er 
«unødvendige arvelige belastninger»?

•Hvordan skal vi oppnå avlsprogram 
også for «blandingshunder»?

•Hvordan skal avlsprogrammene sikre at 
hundetyper med store utfordringer blir 
sunne innen rimelig tid?


