
Vi viser til deres brev av 30. oktober 
 
Norsk Boxerklubb beklager at BK agerer på grunnlag av personlig kommunikasjon med 
venner og bekjente, men vi er glade for muligheten til å gi dere korrekte fakta og 
informasjon. Vi gjør også oppmerksom på at vedkommende som har henvendt seg til dere, 
nok ikke representerer flertallet av norske oppdrettere i denne saken. 
 
I Norge er det Norsk Kennel Klubb (NKK) som fører stamboken og registrerer valper, og ikke 
raseklubben slik det er i Tyskland. Alle rasehunder registreres i NKK, og det er bare NKK 
som kan ta avgjørelser om eventuelle registreringsrestriksjoner. Raseklubbene kan imidlertid 
søke til NKK om å få innført slike restriksjoner i spesielle tilfeller. Det vil si at rett mottaker for 
innsigelser mot hvordan boxere registreres i Norge er NKK via FCI. Det finnes land innenfor 
FCI som ikke har restriksjoner mot bruk av hvite boxere i avl per i dag.  
 
I det meste av rasens historie i Norge, har hvite boxere blitt registrert uten noen form for 
begrensninger, og det har heller ikke vært restriksjoner mot å bruke dem i avl. For litt over 15 
år siden søkte det daværende styret i Norsk Boxerklubb (NBK) om å få innført en ordning 
der hvite boxere skulle registreres med avlsforbud, og fikk innvilget dette av NKK. 
 
Denne saken vi bli diskutert på nytt på neste års årsmøte i NBK, og det er årsmøtet som vil 
bestemme NBKs politikk på dette området. Dersom årsmøtet går inn for det, vil Norsk 
Boxerklubb sende søknad til NKK om få opphevet registreringsrestriksjonen på boxere med 
mer ⅓ hvitt.  
 
Årsmøtet er NBKs øverste organ og er ikke underlagt BK eV Sitz München, men befinner 
seg under samme paraplyorganisasjon, nemlig FCI. 
 
BK har ansvaret for boxerstandarden innenfor FCI. Standarden beskriver målet for 
oppdretternes arbeid, men den sier ikke noe om hvordan oppdretterne skal jobbe for å nå 
dette målet. Selv om BK har ansvaret for rasestandarden, kan BK ikke diktere hvordan 
oppdrettere og raseklubber i andre land skal drive sitt avlsarbeid.  
 
Den klare oppfatningen til NBKs styre er at vi må være fremtidsrettet og at det er på tide at 
avlsrestriksjonene på hvite boxere oppheves. Dette betyr ikke at vi hverken promoterer 
feilfargede individer, eller  anbefaler at det skal bli født flere hvite boxere.  
 
Når de hvite tegningene overskrider ⅓ av grunnfargen, er dette beskrevet som en feil i 
henhold til standarden. Andre feil som nevnes i denne seksjonen i standarden er f eks sotete 
grunnfarge, korte og bulldogaktige hoder, svake kryss og bakben osv - uten at det forventes 
at det skal være registreringsforbud for avkom etter hundene med disse feilene. Det er vår 
oppfatning at oppdrettere selvsagt skal ha som mål å produsere boxere uten disse feilene, 
og målet med å åpne for å kunne bruke hvite boxere i avl er da heller ikke å produsere hvite 
boxere - heller tvert om. Det å åpne for å bruke hvite boxere i avlen, er dermed ikke et brudd 
mot standarden.  
 
 
Genetikken bak den hvite fargen er velkjent og godt dokumentert, det finnes til og med DNA 
tester tilgjengelig. De fleste oppdrettere ønsker seg valper med pene hvite tegninger i 



kullene sine, og både de som er overveiende hvite, og de som har minimalt med hvitt blir av 
mange betraktet som mindre attraktive. Dersom man kombinerer et avlsdyr med mer enn ⅓ 
hvitt med et avlsdyr uten hvite tegninger, vil man få et kull der alle valpene har de attraktive 
hvite tegningene. Ved å åpne for å bruke hvite boxere på denne måten er det derfor, etter 
vår mening, mer sannsynlig at dette vil gjøre at andelen hvite i populasjonen faktisk går ned, 
samtidig som det vil være mer attraktivt å også bruke de boxerne som har minimale hvite 
tegninger i avl. Resultatet vil ikke bare være at man slutter å velge bort potensielle avlsdyr 
av kosmetiske årsaker, men at man faktisk også kan ta i bruk en større del av populasjonen, 
og det vil ha stor betydning for å opprettholde det genetiske mangfoldet i rasen vår. 
 
For ledelsen i NBK er det viktig å følge intensjonene i FCIs retningslinjer for avl og oppdrett. 
Et av de viktigste momentene som understrekes i disse dokumentene, er viktigheten av å 
ikke innskrenke den genetiske avlsbasen i rasene. Med et forbud mot å bruke hvite boxere i 
avl, fjerner man rundt 20% av den teoretisk tilgjengelige avlsbasen uten at det finnes noen 
god genetisk eller logisk begrunnelse for dette. 
 
I FCI’s rasestandard for boxer er det nevnt følgende diskvalifiserende feil:  
 

- Aggressive oder űbermässig ängstliche Hunde  
- Hunde, die deutlich physische Abnormalitäten oder Verhaltensstőrungen aufweisen, 

műssen disqualifiziert werden.  
- Angeborene kurze Rute (Stummelrute) 

 
Det er i Norge ikke avlsrestriksjoner for boxere med noen av disse diskvalifiserende feilene, 
det virker derfor meningsløst å ha registreringsrestriksjoner på en mindre alvorlig feil, som 
det i tillegg er enkelt å unngå at avkommene arver.  
 
Alle hvite boxere som fødes i dag, er født i kombinasjoner som er tillatt i henhold til 
retningslinjene i de forskjellige landene - også i Tyskland. Dersom målet skulle være å 
hindre at det fødes hvite boxere, ville det være mer logisk å lage et forbud mot å gjøre 
kombinasjoner som fører til at det fødes hvite boxere. 
 
 
 


