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Til Norsk Kennel Klubb  
 

  Dato 28. August 2016 
 

Anmodning fra Norsk Boxerklubb om oppheving av avlssperre 
 
Norsk Boxerklubb viser til søknad datert 15. januar 2015, svar fra dere 29.01.2015 (vedlegg 
7), anke fra oss 01.03.2015 (vedlegg 8) og mail fra dere 17.03.2015 (vedlegg 9) der 
konklusjonen var at klubben måtte ha et vedtak fra årsmøtet for å kunne søke NKK om å 
oppheve den generelle avlssperren på boxere med mer enn 1/3 hvit farge.  
 
På Norsk Boxerklubb sitt årsmøte 2. april 2016, ble det med overveldende flertall vedtatt å 
søke om å oppheve den generelle avlssperren på boxere med mer enn 1/3 hvitt (vedlegg 
10). 
 
Norsk Boxerklubb ber Norsk Kennel Klub om å oppheve registreringsforbudet på avkom etter 
boxere med mer enn 1/3 hvite tegninger/avlssperre på boxer med mer enn 1/3 hvite 
tegninger.  
 
Hva opplyser NKK må ligge til grunn for avlssperre: 
På avlsrådsseminar i regi av Norsk Kennel Klub i 2013, ble det opplyst at følgende 
forutsetninger måtte være tilstede for at man skulle kunne innføre avlsforbud i en rase på 
bakgrunn av eksteriøre trekk  

1. Det må være en diskvalifiserende feil 
2. Det skal foreligge et årsmøtevedtak om at raseklubben skal søke om avlsforbud for 

hunder med dette eksteriørtrekket 
 
Slik Norsk Boxerklubb ser det, er det derfor ikke grunnlag for registreringsforbundet ettersom 
mer enn 1/3 hvitt  

1. ikke er en diskvalifiserende feil i henhold til rasestandarden og 
2. det foreligger ikke noe forutgående årsmøtevedtak i Norsk Boxerklubb om å søke om 

slik avlssperre. 
 
Påstand om at boxere med mer enn 1/3 hvitt ikke ble registrert i NKK før 1999: 
Dette registreringsforbudet ble vedtatt på NKKs HS møte 26. jan 1999 på bakgrunn av et 
brev fra hovedstyret i NBK datert 5.12.1997. De første boxerne med mer enn 1/3 hvitt som er 
registrert med avlsforbud er født høsten 1998 og registrert i 1998. I deres svar av 29.01.2015 
hevdes det at vedtaket fra åpnet for registrering av boxere med mer enn 1/3 hvitt, og at 
boxere med mer enn 1/3 hvitt tidligere ikke kunne registreres. Dette medfører ikke riktighet, 
da boxere med mer enn 1/3 hvitt før den tid ble registrert som fullverdige boxere uten noen 
form for restriksjoner. Det kan forøvrig nevnes på den tiden avlivet de fleste oppdrettere 
valper med mer enn 1/3 hvitt ved fødselen, slik at spørsmålet om registrering ikke egentlig 
var aktuelt. Som vi har vist i vår anke datert 01.03.2015 stemmer det ikke at vedtaket fra 
1999 åpnet for registrering av boxere med mer enn 1/3 hvitt, de hadde vært registrert uten 
avlssperre før dette.  Det som var nytt, var kun at boxere med mer enn 1/3 hvitt ble registrert 
med avlssperre. Eksempelvis har to av styremedlemmene med kennelnavn Rexob og 
Boxerhaven og andre registrert valper som står som hvite, uten avlssperre, i NKKs register i 
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1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997 og 1998 (vedlegg 12), mens den hvite som er registrert 
i 1999 har fått avlssperre. 
 
Påstand om at mer enn 1/3 hvitt er en diskvalifiserende feil: 
I rasestandarden for boxer står mer enn 1/3 hvitt oppført som en feil, det er ikke 
diskvalifiserende som for eksempel stumphale (som til tross for at det er en diskvalifiserende 
feil ikke registreres med avlssperre).  
 
Det er blitt mer og mer vanlig at boxer med mer enn 1/3 hvitt vises på utstilling. I 2015 og 
2016 har 4 spesialdommere (3 av dem fra FCI land, og en av disse fra Tyskland, rasens 
hjemland), på raseklubbenes spesialutstillinger i Norge og Sverige vurdert boxere med mer 
enn 1/3 hvitt til VG, EX og CK, og plassert flere av dem i sine respektive klasser. Disse 
dommerne har altså ikke vurdert mer enn 1/3 hvitt som en alvorlig feil, og absolutt ikke som 
en diskvalifiserende feil. 
 
Dette sier FCI standarden om fargefeil. 
 

For høy maske, for tette eller for få striper i tigreringen. Skitten (sotet) bunnfarge. 
Urene farger. Uharmoniske hvite tegninger som helt eller halvsidig hvitt hode. Andre 
enn de i standarden beskrevne farger, mer enn 1/3 hvit bunnfarge. 
 

Fra BSI dokumentets innledende kapittel: 
Judges are instructed however to particularly consider the BSI issues when awarding CK 
(certificate quality), and respect that deviations from overall health and soundness are much 
more serious than cosmetic failings. 
 
Vi er av den oppfatning at mer enn 1/3 hvitt hos boxer er en slik kosmetisk feil, siden det ikke 
er en diskvalifiserende feil og heller ikke en feil som på virker hundens helse eller funksjon. 
 
Ved å søke om å oppheve avlssperren bryter vi med den tyske standarden: 
Siden vi søkte om å få opphevet avlssperren i 2015, har det vært rettet henvendelser fra 
enkeltmedlemmer til Tysk Boxerklubb, med påstander om at Norsk Boxerklubb ved å søke 
NKK om å oppheve avlssperren på boxere med mer enn 1/3 hvitt, legger opp til en praksis 
som bryter med rasestandarden.  Som Norsk Boxerklubb har skrevet til den Tyske 
Boxerklubben er vi uenige i denne påstanden. Tyskland er ansvarlig for standarden og angir 
dermed målet for avlen. Det enkelte land bestemmer imidlertid selv hvilke regler som gjelder 
for avl og oppdrett, altså veien mot målet.  
 
Noen fakta om genetikken bak boxerens hvite tegninger. 
Boxeren har to bunnfarger, rød (gul, brun) og tigret. Hvit er ingen bunnfarge, men en variant 
av de hvite tegningene som dekker mer 1/3 av kroppens overflate (swsw) 
 
Boxer har to gener for hvite tegninger, som sammen gir 3 forskjellige fenotyper: 
 
SS – fullfarget tigret eller rød boxer med minimale hvite tegninger 
S sw – den mest ettertraktede varianten med pene hvite tegninger som dekker opp til 1/3 av 
kroppen på en rød eller tigret hund 
sw sw – "hvit boxer" en tigret eller rød hund med hvite tegninger over det meste av kroppen. 
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Oppdretterne av boxer er godt kjent med genetikken, og vet hvilke kombinasjoner som vil gi 
valper med mer enn 1/3 hvitt. Styret har varslet at vi vil lage retningslinjer som sikrer at en 
boxer med mer enn 1/3 hvitt (swsw) kun kan pares med en helfarget boxer (SS). Det vil da 
ikke fødes noen boxere med mer enn 1/3 hvitt.  
 
Hovedstyret har derfor, etter anmodning fra årsmøtet 2.4.2016 utarbeidet et tillegg til de 
eksisterende retningslinjer for avl som presiserer dette. Vedlegg 11. 
 
Historikken bak den eksisterende avlssperren. 
Norsk Boxerklubbs nåværende styre er ikke kjent med hvorfor det ble innført et avlsforbud på 
boxere med mer enn 1/3 hvitt. Det var ikke vanlig å bruke disse hundene i avl før forbudet 
ble innført, så det kan ikke ha vært for å sette en stopper for en pågående praksis. Dersom 
formålet var at det skulle bli født færre boxere med mer enn 1/3 hvitt, ville det vært mer logisk 
å ha forbud mot å gjøre kombinasjoner som fører til at det blir født boxere med den varianten 
av hvite tegninger, så det antas at heller ikke dette er grunnen. 
 
Et annet paradoks er at de heterozygote avlsdyrene Ssw, som det er lov å bruke i avl, og lov 
til å kombinere (SswxSsw), i praksis er en hvit forelder til halvparten av sine avkom. Disse 
hundene (Ssw) gir sitt sw gen videre til halvparten av sine avkom. Det er ingen praktisk 
forskjell for avkommene om sw genet kommer fra en heterozygot forelder Ssw eller en 
homozygot forelder swsw. 
 
Boxerens stammor var overveiende hvit, men til tross for dette har boxere med hvite 
tegninger som dekker mer enn 1/3 av kroppen nå sett på som uønsket av mange, og er i 
dagens FCI standard nevnt som en av flere fargefeil hos boxer:  
 
De overveiende hvite boxerne ble forbudt for at rasen i hjemlandet skulle kunne godkjennes 
som politihund. Det har senere dannet seg myter om at de overveiende hvite boxerne har 
flere helseproblemer enn andre, men i dag vet de fleste oppdrettere at dette ikke er korrekt. 
Det eneste helseproblemet som kan ha en økt forekomst hos boxere med mer enn 1/3 hvitt 
er døvhet. Det, oss bekjent, kun gjort en undersøkelse som viser frekvensen av døvhet i 
rasen, og den viser at de overveiende hvite har en frekvens på 2%, men har ingen 
informasjon om resten av populasjonen. Vedlagte artikler nevner dette (vedlegg 1, 4 og 5).  
 
Klubben er kjent med at det i 1992 ble søkt NKKs sunnhetsutvalg om å innføre avlssperre på 
hvit boxer (sak 4/1992). Saken ble den gang avvist da sunnhetsutvalget fant at saken ”ikke 
inneholder sunnhetsmessige konsekvenser, og er derfor ikke egnet for behandling i utvalget” 
(vedlegg 2). 
 
Boxeren er en tysk rase, og den tyske boxerklubben har hatt en prosess der man har ønsket 
å inkludere hvit som en godkjent farge for boxer. Prosessen rundt dette har så langt stanset 
på grunn av forhold i den tyske kennelklubben. I forbindelse med dette arbeidet ble det 
imidlertid gitt en uttalelse fra lederen av det tyske avlsrådet der han tydelig uttrykker at de 
grunnene som engang var for å bestemme at mer enn 1/3 hvitt ikke er ønskelig, ikke lenger 
er gyldige (vedlegg 3). 
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Konsekvenser av alvssperren. 
Avlssperren fører ikke til at det fødes færre boxere med mer enn 1/3 hvitt. Det eneste man 
oppnår ved å opprettholde forbudet mot å bruke boxere med mer enn 1/3 hvitt i avl, er en 
reduksjon i antall individer som kan gå videre i avl. Dette reduserer vår avlsbase og det 
genetiske mangfoldet. Siden de fleste kombinasjoner som gjøres i dag gjøres med to hunder 
som har de ønskede hvite tegningene, vil i snitt 25% av valpene som fødes i majoriteten av 
kullene ha mer enn 1/3 hvitt.  
 
Slik vi ser det går forbudet også på tvers av NKK's etiske retningslinjer og avlsstrategi som 
har fokus på funksjonalitet, helse og genetisk mangfold. Helse– og atferdsundersøkelsen til 
Norsk Boxerklubb som ble avsluttet i 2012 viste at rasen i Norge har flere helseutfordringer 
med høy frekvens, og da er det ikke logisk å utelukke 20-25% av populasjonen på grunn av 
en kosmetisk eksteriør detalj som lett kan unngås hos avkommene ved å kombinere en 
swsw hund med en SS hund, og da kun få avkom av den mest ønskede fenotypen.  
 
Vi synes også det er et problem at boxere som på utstilling, av spesialdommere, får 
kvalitetspremieringene VG, EX og CK ikke tillates brukt i avl. 
 
Hva ønsker vi å oppnå? 
 
Større avlsbase ved å unngå at 25% av populasjonen utelukkes fra avl av kosmetiske 
årsaker (som det er lett å unngå at valpene arver).  
 
Økt genetisk mangfold ved økning av antall individer som kan brukes i avl. Vi tror også at ved 
å oppheve avlssperren vil boxere uten hvite tegninger SS bli mer attraktive som avlsdyr fordi 
de i kombinasjon med en som har mer enn 1/3 hvitt (swsw) kun få valper med den mest 
attraktive varianten av de hvite tegningene (Ssw) og på den måten vil det kunne bidra til 
enda større økning av avlsbasen. 
 
Større frihet for oppdretterne til å velge sine avlsdyr blant de beste og friskeste individene. 
Ved å oppheve den generelle avlssperren, kan oppdrettere velge sine avlsdyr blant alle 
valpene i kullet, og ikke bare blant de i gjennomsnitt 75% som ikke har mer enn 1/3 hvitt.  
 
Vi ønsker ikke at det fødes flere boxere med mer enn 1/3 hvitt (swsw) gjennom endringer i 
klubbens retningslinjer for avl. Vedlegg 11. Vi vil understreke at det ikke er noe mål at det 
fødes flere valper med mer enn 1/3 hvitt. 
 
På bakgrunn av at avlssperren er innført på feilaktig grunnlag, ber vi også om at alle boxere 
som har fått avlssperre på grunn av sine store hvite tegninger (swsw) får denne opphevet.  
 
Vi har møtt følgende motargumenter mot å oppheve den generelle avlssperren, og her 
er de besvart: 

1. Med dette vedtaket åpner man for at det fødes flere boxere med mer enn 1/3 
hvitt. Svar: Bruk av boxere med mer enn 1/3 hvitt i avl vil ved å kombinere med en 
fullfarget boxer kun produsere valper med den mest ønskede varianten av hvite 
tegninger. 
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2. Det hvite genet ”hoper seg opp” hos boxere med mer enn 1/3 hvitt. Svar: Dette 
er ikke tilfelle og det finnes godt dokumentert forskning som kan legges frem til de 
som fortsatt tror dette. 

3. Styret bryter rasestandarden som tyskerne styrer over ved å søke om dette.  
Svar: Det er korrekt at standarden sier at det er en feil med mer enn 1/3 hvitt på en 
boxer. Så lenge vi ønsker hvite tegninger vil vi kunne få boxere med mer enn 1/3 hvitt 
– dette har ikke noen sammenheng ved om vi bruker hvite boxere i avl eller ikke. Om 
et av foreldredyrerne har mer enn 1/3 hvitt vil ikke det alebe øke sannsynligheten for 
hvite valper. Det er viktig at de som vurderer å bruke en hvit boxer i avl kjenner 
genetikken. Erfaringer fra Sverige, der det aldri har vært avlssperre på hvite boxere, 
viser at bruk av hvite boxere i avl ikke gir flere hvite valper.  
 

Med vennlig hilsen på vegne av styret 
 
 
Cecilie Strømstad, leder 
Norsk Boxerklubb 
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