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Klage på vedtak  vedr. Norsk Boxerklubbs anmodning om oppheving av 
registreringsforbud på avkom etter boxere med mer enn 1/3 hvitt.  

Norsk Boxerklubb viser til brev fra helseavdelingen v/Astrid Indrebø datert 29.01.2015, der 
NKK avviser å behandle vår anmodning om å oppheve avlssperre for boxere med mer enn 1/3 
hvitt. Styret registrerer også at det med svaret fra helseavdelingen følger et brev som er sendt 
til Knut Andersen fra leder i avlsrådet i den tyske boxerklubben. Styret beklager at dette 
brevet ikke er formidlet til klubben tidligere slik at den misforståelsen som fremkommer i 
brevet kunne blitt ryddet av veien. Brevet er datert i midten av november og NBK ber om å få 
avklart når og i hvilken sammenheng brevet ble formidlet til NKK. Styret kommer naturligvis 
til å følge opp saken både i forhold til den tyske boxerklubben og overfor Knut Andersen som 
fikk brevet tilsendt og ikke formidlet det videre til klubben. 
 
Svaret fra Astrid Indrebø indikerer at Helseavdelingen har lagt til grunn feil opplysninger. 
Styret i Norsk Boxerklubb anker derfor helseavdelingens vedtak om å ikke behandle saken til 
hovedstyret. 
 
I 1991 ble det fremmet en sak til årsmøtet i NBK ”Diskusjon av avlsfenomenet hvite boxere” 
I møtet ble det vedtatt å innføre avlssperre for hvite boxere. Vedtaket førte til store 
diskusjoner og uenighet i klubben ettersom mange mente saken ikke var fremmet for årsmøtet 
på korrekt møte. Like fullt fremmet styret et forslag til sunnhetsutvalget om å innføre 
avlssperre Som det fremgikk av vår sak førte ikke denne frem, da NKK's Sunnhetsutvalg 
kunne fastslå at fargen ikke hadde ”sunnhetsmessige konsekvenser” og slo fast at saken derfor 
ikke var egnet for behandling. I 1992 fremmet styret sak vedr. å innføre avlssperre på hvit 
boxer til årsmøtet på nytt, denne gang valgte imidlertid styret å trekke saken. Sak vedr. 
innføring av avlssperre er ikke fremmet til årsmøtet i Norsk Boxerklubb etter dette. Styret i 
Norsk Boxerklubb hevder med dette at det ikke foreligger noe årsmøtevedtak i Norsk 
Boxerklubb om å innføre avlssperre på hvit boxer.  
 
Med svaret fra helseavdelingen vises det til vedtak i hovedstyret i NKK 1999 og det hevdes at 
hvite boxere ikke ble registrert før dette vedtaket ble fattet. Dette medfører ikke riktighet. 
Hvite boxere ble registrert på helt ordinær måte før dette vedtaket og følgelig var dette et nytt 
registreringsforbud. Vi vedlegger kopi fra DogWeb som viser at eksempelvis Boxerhavens 
Koral ble registrert uten noen form for restriksjoner i 1995. Styret i Norsk Boxerklubb 
hevder med dette at det ikke medfører riktighet at hvite boxere ikke ble registrert før 
vedtaket ble fattet i 1999. 
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I sitt vedtak fra 1999 viser Norsk Kennel Klub til at en grunn til at man godkjente å innføre 
avlssperre på boxer med hvit farge, var at fargen var diskvalifiserende. Dette var altså en 
vektig grunn til at vedtaket ble gjort. I 1999 inneholdt ikke standarden noe eget avsnitt om 
diskvalifiserende feil.  Den hvite fargen er i dag beskrevet som en fargefeil i boxerens 
standard. Mer enn 1/3 hvitt er således ikke en diskvalifiserende farge i dag, og boxere med 
mer enn 1/3 hvitt har blitt tildelt både G og VG på utstillinger de siste årene. Styret i Norsk 
Boxerklubb hevder subsidiært at grunnlaget for å innføre avlssperre på boxer med mer 
enn 1/3 hvitt dermed ikke (lenger) er gyldig.  
 
Dagens avlssperre på boxere med mer enn 1/3 hvitt, har den konsekvens at avkom som faktisk 
fødes etter disse og som har ”perfekte” tegninger i hht boxerens standard og som rent genetisk 
har de samme egenskaper som andre boxere med hvite tegninger, ikke kan registreres i NKK. 
En følge av dette er at vi får en unødvendig reduksjon av rasens avlsbase. Dette er i 
motsetning til Sverige der disse valpene kan registreres ettersom det ikke er avlssperre på 
boxer med mer enn 1/3 hvitt der. 
 
 
Konklusjon: 
Styret i Norsk Boxerklubb kan ikke se at det lenger er grunnlag for å ha avlssperre på boxer 
med mer enn 1/3 hvitt.  

• Det foreligger slik styret ser det ikke et vedtak fra klubbens årsmøte om å innføre 
avlssperre for boxere med mer enn 1/3 hvitt.  

• Det foreligger ingen dokumentasjon på at bruk av boxere med mer enn 1/3 hvitt utgjør 
noen form for helserisiko for rasen. Per i dag utelukker med andre ord denne 
avlssperren friske hunder som kan produsere like bra eller dårlige avkom som de 
fargede boxerne. 

• Genetikken for nedarving av genet som gir boxerens hvite tegninger er kjent og så 
lenge oppdrettere vil ha boxere med hvite tegninger, og det tillates at to boxere med 
hvite tegninger pares, vil det også fødes hvite valper. Bruk av boxere med mer enn 1/3 
hvitt i avl har ingen innvirkning på dette. Vi legger til grunn at oppdrettere som ønsker 
å bruke boxere med mer enn 1/3 hvitt kjenner nedarvingen av det hvite genet og parrer 
med en helfarget. En slik kombinasjon vil som kjent ikke gi noen valper med mer enn 
1/3 hvitt.  

 
Med den overnevnte begrunnelsen anker Norsk Boxerklubbs styre helseavdelingens vedtak 
om å ikke behandle klubbens anmodning. Vi ber om at opprinnelig sak med vedlegg 
behandles på nytt, sammen med dette ankebrevet, av hovedstyret. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Styret (minus Kersti Winger) 
Norsk Boxerklubb 


