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Kjære raseklubb/-forbund! 

          Oslo, 19.01.2018 
 

 

Mattilsynet har opprettet en intern arbeidsgruppe som er sammensatt av fagrådgivere innen 
dyrevelferd fra ulike regioner, samt hovedkontoret. Gruppa skal jobbe med hvor lovens grenser går for 
hundeavl og eksteriør som disponerer for sykdom hos hund. Mattilsynet har i den forbindelsen tatt 
kontakt med NKK for informasjon. Det overordnede spørsmålet fra Mattilsynet er hva 
NKK/raseklubbene gjør for å bedre helsetilstanden hos de ulike rasene – spesielt de rasene som har 
utfordringer i forhold til eksteriør/anatomi som disponerer/kan disponere for sykdoms- eller 
velferdsproblemer.  

Saken var oppe i NKKs hovedstyre på HS-møtet 13. desember 2017, og følgende vedtak ble fattet (vår 
utheving i gult av relevant del):  

163 – MATTILSYNETS ARBEID MED HUNDEAVL IFT DYREVELFERDSLOVEN  

«Hovedstyret har gjennomgått henvendelsen til Mattilsynet og administrasjonens tilsvar. Hovedstyret 
vedtok at NKK tilskriver Mattilsynet og stiller seg til disposisjon for Mattilsynets arbeidsgruppe. NKK 
anser det som positivt å bli konferert i denne saken. Hovedstyret vedtok at administrasjonen 
kontakter raseklubber med ansvar for raser som kan ansees å ha særskilte helsemessige 
utfordringer, og oppfordrer dem til å utforme en liste over igangsatte og planlagte helsefremmede 
tiltak. Listen over tiltak oversendes NKK som videresender denne til Mattilsynet. I tillegg vedtok 
Hovedstyret at raseklubber som ikke har levert RAS tilskrives. Bakgrunn: Mattilsynet har opprettet en 
intern arbeidsgruppe, sammensatt av fagrådgivere dyrevelferd fra ulike regioner samt hovedkontoret. 
Gruppa skal jobbe med hvor lovens grenser går for hundeavl og eksteriør som disponerer for sykdom 
hos hund. Mattilsynet har i den forbindelsen tatt kontakt med NKK for informasjon.» (min utheving). 

Helseavdelingen ber om at hver klubb vurderer om dere selv mener deres rase(r) faller inn under 
betegnelsen «raser som kan ansees å ha særskilte helsemessige utfordringer». Vi ber dere da spesielt 
vurdere eksteriørmessige trekk som kan disponere for sykdom (kategoriene i pkt 1. nedenfor), men 
også andre eventuelle utfordringer dere jobber med (eksempler i pkt 2 nedenfor).  

1. Følgende kategorier av bygningstrekk er hentet fra BSI, der risikopunkter for hver 
bygningsgruppe er beskrevet: 

 Brachycephale (kortsnutede/kortskallede) raser – eller raser som er i grenseland, der en bør 
passe på at ikke snuta og/eller skallen blir for kort 

 Dverg-/miniatyrraser 

 Chondrodystrofe (kortbeinte) raser 

 Mollosserraser (store, tunge, doggetyper) – vær spesielt oppmerksom at noen av disse har 
problemer med hudfolder og annet 

 Evt andre raser som ikke helt passer inn i kategoriene ovenfor, men som kan ha noen av de 
samme risikopunktene, som hudfolder, øyeproblemer e.l 
 



    Norsk Kennel Klub  

 

    Side 2  

 

2. Dersom deres raseklubb også har fokus på «ikke-eksteriørbaserte» helseproblemer, som for 
eksempel 

 Hudproblemer 

 Immunproblemer 

 Skjelettproblemer 

 Utfordringer med liten genetisk variasjon 

 Annet  
 
Beskriv gjerne det dere mener dere må ha fokus på i avlsarbeidet, og hvilke tiltak dere har satt 
inn. Mye av dette vil antakelig stå i deres RAS, noe av det kanskje ikke.  
 
 
Vennligst send inn deres respons til NKKs helseavdeling v/avdelingsleder Kristin Wear Prestrud, 
på e-post kristin.prestrud@nkk.no  
innen tirsdag 13. februar 2018.  
Vi vil sammenstille resultatene fra alle klubber/forbund som svarer, og orientere Mattilsynet 
og Hovedstyret.  
 
Mvh 
 

        
 Kristin Wear Prestrud 
                Veterinær, leder NKKs helseavdeling 
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