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Norske Harehundklubbers Forbund 

 

 

 

Vi viser til forbundets søknad av 24.08.15 angående innføring av maksimumsantall avkom som kan 

registreres etter samme hund for rasen finsk støver.  

 

 

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg (SU) behandlet saken på sitt møte 21.10.2015, og fattet 

følgende vedtak: 

 

Det innføres et maksimumsantall på 33 avkom som kan registreres etter samme hund for rasen finsk 

støver. Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper født i 

Norge etter hunden ikke registrert.  

Importerte hunder som er født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det gis 

mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, som 

også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK som innhenter uttalelse fra 

raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for 

rask saksbehandling. 

Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd. 

Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.04.2016. 

 

I deres vedtatte forslag står følgende «Dersom en hund har 32 eller færre registrerte avkom når den 

blir paret/parer, registreres hele kullet som normalt». NKK bruker formuleringen «Etter at 

maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper født i Norge etter 

hunden ikke registrert». Deres maksimumsantall på 32 tilsvarer et maksimumsantall på 33 avkom i 

NKK. Maksimumsantallet er derfor juster opp med ett avkom.  

 

SU ønsker også å presisere at vedtaket er strengere enn NKKs generelle anbefaling som sier at en 

hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i 

en femårsperiode, noe som per d.d. tilsvarer 40 avkom. Det er derfor viktig å presisere at det er 

mulig å søke om dispensasjon fra kravet, samt at det er viktig at tallet revurderes jevnlig avhengig 

av utviklingen i rasen. 

 

Forbundet oppfordres til å publisere oppdaterte oversikter over antall avkom etter aktuelle 

avlshunder på sin web-side.  

 

I henhold til HS-vedtak 31/15 (fattet på møte 25.02.2015), kan en registreringsrestriksjon oppheves 

tidligst 3 år etter at den er innført og kan kun skje etter godkjenning fra klubbens 

generalforsamling/årsmøte og søknad fra klubbens styre.  



    Norsk Kennel Klub  
 

    Side 2   

 

Vi ber om at forbundet gjør vedtaket og muligheten for å søke om dispensasjon kjent for sine 

medlemmer og oppdrettere av rasen.  
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