
 

 

               NHL`S ETISKE RETNINGSLINJER!  

 

1. Som oppdretter skal man fremme avlsdyr med god    helse, 

anatomi og godt temperament.  

2. Funksjonell anatomi og eksteriør for respektiv rase bør tilstrebes, 

ekstremt eksteriør/anatomi som påfører hunden helseproblemer 

skal unngås og det langsiktige avlsmålet bør være å forbedre 

psykisk og fysisk helse på alle raser.  

3. Matador avl og sterk innavl bør unngås. Det skal ikke foretas 

tette parringer som f.eks: søsken, mor/sønn, far/datter og 

halvsøsken. Kombinasjoner som blir innavlsgrad over 6,25% skal 

ikke foretas. (Dette er det samme som paring av søskenbarn)  

4. Oppdretter må sikre et godt miljø for sitt oppdrett, både fysisk, 

psykisk og sosialt. Den enkelte rase skal følges opp og utvikles ut fra 

de forutsetninger som er rasespesifikke.  

5. Oppdretter er pliktig til å dokumentere de til enhver tid gjeldene 

helse/avls krav som er fastsatt på hver enkelt rase. Dette skal være 

dokumentert før eventuell parring.  

6. En tispe skal ikke ha flere enn 5 kull i løpet av den tiden hun 

brukes i avl, uavhengig av hvilken stambokførende organisasjon 

valpene tidligere er registrert i.  

7. Ved første parring bør tispen være minimum 24 mnd og 

anbefales før fylte 4 år. Der hvor respektiv raseklubb har andre krav 

eller anbefalinger kan de følges. 

8. Paring av tispe etter fylte 8 år bør ikke forekomme, men kan søke 

om disp. Tispen skal undersøkes av veterinær FØR parring og 

Veterinærattesten vedlegges registreringspapirene. På attesten skal 

det komme tydelig frem at veterinær IKKE fraråder paring og at 



 

 

tispen er ved god helseattesten må ikke være eldre enn 1 mnd. 

gammel ved paringstidspunktet. 

9. Man kan kun få disp. til et kull etter fylte 8 år. Ingen kull etter 

fylte 9 år uansett rase.  

10. Man bør unngå to tette parringer, om man velger å pare på to 

løpetider etter hverandre (2 kull på et år) så skal det gå 12 måneder 

fra siste fødsel til paring.  

11. En tispe som ikke har evnen til å føde naturlig pga anatomi eller 

arvelig primær inerti (manglende veer) bør utelukkes fra videre avl 

– uansett rase.  

12. En tispe som har hatt to keisersnitt får automatisk avlsperre.  

13. Hannhund skal være minst 18 mnd. før han benyttes i avl.  

14. Hvis hannhunden ikke er stilt ut og oppnådd premiering må eier 

sørge for en veterinærattest på at hannen er frisk og har begge 

testiklene på plass i scrotum.  

15. Ved tjuvparring må det søkes om å få registrere kullet.  

16. NHL`S kjøpsavtale skal benyttes og eventuelle feil eller mangler 

ved valpen på leveringstidspunktet skal opplyses, samt eventuelle 

avtalte tilleggskrav som avlsrett, utstillingsrett o.l skal avtalefestes.  

17. Ved registrering av valper vil det bli satt en midlertidig avl 

sperre som blir opphevet når dokumenter på helseundersøkelser på 

respektiv rase er oversendt NHL`S registrerings avdeling av 

registrert eier på hund.  

18. Valper skal ikke leveres fra oppdretter før fylte 8 uker, da skal 

den være ID-merket, anbefales vaksinert, fått mark kurer etter 

anbefalte intervaller og ha en helseattest, ikke eldre enn 7 dager fra 

veterinær.  

19. Oppdretter skal sørge for å stambokføre valpene i NHL så fort 

det lar seg gjøre å overlevere stamtavle til kjøper.   



 

 

20. Ved registrering av hund SKAL all dokumentasjon skannes og 

sendes via e-post: registrering@norgeshunder.no  Eller pr.post etter 

avtale. Alt annet godkjennes ikke.  

21. Oppdretter plikter å følge: NHL`s generelle avlsregler og etiske 

retningslinjer.  

22. Oppdrettere med godkjent kennelnavn SKAL bruke dette i sine 

kjøpskontrakter og ved registrering av valpekull vil kennelnavn 

automatisk føres på stamtavlene.  

23. Det er oppdretters ansvar til å sette seg inn i NHL sine avel`s 

krav før de parrer tispa. NHL- Generelle avlskrav. 

24. NHL forbeholder seg retten til å kreve DNA 

AVSTAMNINGSKONTROLL ved mistanke eller ved 

Bekymringsmelding. Dette gjelder mistanke om feil på dokumenter 

som er sendt inn til registrerings avdelingen eller avl`s rådet. 

Oppdretter må kunne bevise att de opplysningene som er gitt er 

riktige. 

 25. For de rasene som har som krav «DNA 

AVSTAMNINGSKONTROLL» - Dette anbefaler vi å ta imellom 5-7 

uker da det er beregnet svar i fra labratoriet innen 10 arbeids dager. 

 

 NHL SKRIVER IKKE UT STAMTAVLER FØR ALLE PAIRER ER SENDT INN       

 FRA OPPDRETTER. 
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*Kullet blir IKKE registrert.  

*Valpene blir registrert med avl sperre.  

*Tispe kan få avl sperre  

*Bot/Gebyr 8 NHL`S SINE SANKSJONE 

 

25% INNAVEL: 

FAR + DATTER, SØNN + MOR, BROR + SØSTER 

SANKSJON – 20 000,- KR. + AVL`S SPERRE PÅ VALPENE. 

 

12,5% INNAVEL: 

HALVSØSKENPARRING 

SANKSJON – 15 000,- KR. + AVL`S SPERRE PÅ VALPENE 

 

6,30% TIL 12,45%: 

SANKSJON – 10 000,- KR. + AVL`S SPERRE PÅ VALPENE 

 

REGISTRERING AV 3 KULL PÅ RAPPEN UTEN 12 MÅNEDERS HVILE 

MELLOM KULL 2 OG 3.  

SANKSJON – 25 000,- KR. + AVL`S SPERREPÅ MOR FOR GODT. 

 NKK VIL BLI INFORMERT OM TIDLIGERE KULL ER REGISTRERT HOS 

NKK. 

 

 

 BRUK AV FOR UNG HANNHUND ELLER TISPE I AVL.  



 

 

SANKSJON – 15 000,- KR. + 1 ÅR HVILE I FRA VALPENE ER FØDT PÅ 

TISPA FØR NESTE PARRING. 

 

BRUK AV FOR GAMMEL TISPE I AVL.  

SANKSJON – 15 000,- KR. + AVL`S SPERRE PÅ TISPA FOR RESTEN AV 

LIVET.  

 

VED BRUK AV HANNHUND OVER 5 KULL ELLER OVER 5 % AV 

POPULASJONEN DE SISTE 5 ÅRA TIL RASEN. 

 SANKSJON – 20 000,- KR. + AVL`S SPERRE. 

 

 

ANDRE SANKSJONER:  

 AKTIVITETSFORBUD I NHL  

MISTE LOV TIL Å REGISTRERE HUNDER I NHL  

MISTE KENNELNAVN I NHL  

 MISTE RETTEN TIL Å HA VERV I NHL 


