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Norsk Boxerklubb 

    

    

Begrensning på maksimalt antall avkom etter samme hund 

 
Viser til deres søknad av 15.6.17, vedrørende innføring av en øvre antallsgrense på 60 avkom 

registrert etter samme hund for rasen boxer.  

 

Sunnhetsutvalget behandlet søknaden på sitt møte 8.11.2017 og fattet følgende vedtak (sak 5): 

 

«Det innføres en øvre antallsgrense på 60 avkom registrert etter samme hund for rasen boxer 

(tilsvarende 5% av antall boxere registrert i NKK i perioden 2012-2016).  

Etter at øvre grense er nådd, vil ikke flere norskfødte avkom etter hunden bli registrert. Importerte 

hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.  

 

Det gis mulighet for å søke dispensasjon for ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, 

som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En uttalelse fra raseklubben 

innhentes før vedtak fattes, og kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.  

 

Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 10 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd.  

 

Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2018.  

 

Antallsgrensen kan justeres/fjernes tidligst 3 år etter at den ble innført, og kun etter godkjenning fra 

klubbens generalforsamling/årsmøte og søknad fra klubbens styre.» 

 

Sunnhetsutvalget anser det som godt innarbeidet at matadorgrensen tilsvarer 5% av totalt antall 

hunder registrert i rasen de siste 5 år (jf. NKKs avlsstrategi pkt. 4.3). For boxer tilsvarer 5%-grensen 

60 avkom, slik det også er skissert i deres søknad.  

 

Sunnhetsutvalget mener forslaget er faglig godt begrunnet og er egnet til å bedre helsesituasjonen i 

rasen.  

 

Vi ber om at dere gjør vedtaket kjent for deres medlemmer i god tid før regelen trer i kraft.  

 

Med vennlig hilsen 

for Norsk Kennel Klub 

 
Kim Bellamy 

Veterinær 

Kim.bellamy@nkk.no 
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