
 

2. Oppdrettere, hannhundeiere, eller tispeeiere som ønsker å ha et kull 

Før du velger partner til din hund: 

Sjekk om det er kjente produsenter av kronisk nyresvikt i stamtavlen til 

forfedrene til kullet du planlegger. Hvis det er slike hunder på begge sider i 

stamtavlen og du ønsker hjelp til å vurdere risiko for sykdom hos valpene, kan 

du kontakte avlsrådet for veiledning. De hjelper også til med å regne ut risikoen 

for at en valp i kullet skal få nyresvikt basert på tilgjengelig informasjon. Denne 

informasjonen får du også når du sender inn paringsanmeldelse for kullet.  

Norsk Boxerklubb synes det skal være oppdretters ansvar å sørge for å 

innhente nødvendig informasjon om kombinasjonen for å minimalisere risikoen 

for å få syke valper. Det er derfor ikke et krav om at paringen skal meldes inn 

før den skjer.  

 

Husk at de tilfellene som er kjent i dag kun er en brøkdel av alle faktiske tilfeller 

– så en stamtavle uten kjente produsenter er ingen garanti! 

 

For å forsikre seg om at den enkelte avlshunden ikke har en lavgradig form av 

kronisk nyresvikt, kan det tas en enkel urinprøve for å måle urinens 

konsentrasjon, nedsatt konsentrasjonsevne av urinen kan være det første tegn 

til en begynnende nyresvikt.  

 

Det er mange lover, regler og retningslinjer oppdrettere må forholde seg til, 

under finner du lenker til det viktigste:  

 

● Lov om Dyrevelferd 

● NKK’s Etiske retningslinjer for avl og oppdrett  

● Norsk Boxerklubbs Retningslinjer for avl og oppdrett  

● Norsk Boxerklubbs strategi for nyresvikt  

● Forbrukerkjøpsloven 

 

Norsk Boxerklubb anbefaler at foreldre til syke hunder tas ut av avl nå (men 

kan brukes med forsiktighet når vi har en DNA test fordi de da kan pares med 

en partner som ikke har genet). I tillegg har vi våre retningslinjer, og NKK’s 

avlsstrategi som sier: «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». Klubben 

har innhentet en rådgivende uttalelse fra NKK om fortolkning av dette, og med 

«nære slektninger» i dette tilfellet menes helsøsken, foreldre og avkom av det 

syke individet. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
http://web2.nkk.no/filestore/Ofte_nedlastede_filer/etiskeavlogoppdrett.pdf
http://www.norskboxerklubb.no/avl-og-oppdrett/retningslinjer-for-avl-og-oppdrett
http://www.norskboxerklubb.no/filemanager/download_file/file/873656.pdf/2015-04-09%20Styrem%C3%B8te%20Referat%20v3.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34


 

(Norsk Boxerklubbs strategi for nyresvikt, Norsk Boxerklubbs Retningslinjer for 

Avl og Oppdrett) 

 

Hannhunder som har fått avkom med nyresvikt, kan fremdeles stå på 

hannhundlisten så sant det står en anmerkning om dette. 

(Norsk Boxerklubbs strategi for nyresvikt) 

 

Husk at du er forpliktet til å informere dine valpekjøpere! 

Oppdretter skal innhente informasjon om hannhund og er pliktig til å informere 

valpekjøper om arvelige tilstander hos foreldredyrene. Oppdretter, 

hannhundeier og valpekjøper har en gjensidig plikt til å raskt å gi hverandre 

relevant informasjon om sykdommer eller defekter som oppstår. Dersom 

oppdretter har gjort sitt beste, kan ikke vedkommende klandres dersom det 

dukker opp syke valper! 

 

Dersom man bruker hunder i avl som tidligere har gitt nyresvikt, vil man som 

oppdretter kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for mer enn kjøpesummen 

dersom hunder i kullet for kronisk nyresvikt.  

 


