Sammenligning av forskjellige krav

Alder på tispe
v/avl
Alder på
hannhund
v/avl
Maks antall
avkom
Helse:

Regler for registrering hos
NKK uten kennelnavn

Regler for registrering hos
NKK med kennelnavn

Skal være eldre enn 18 mnd og
bør være yngre enn 6 år ved
Bør ikke pares etter 8 år, skal ikke
pares etter 9 år.

Skal være eldre enn 18 mnd og
bør være yngre enn 6 år ved
Bør ikke pares etter 8 år, skal ikke
pares etter 9 år.

Ingen

Ingen

Ja, 30 stk. Flere kan godkjennes
av NKK

Ja, 30 stk. Flere kan godkjennes
av NKK

Generell helse Ingen

Hunden skal være klinisk frisk

Raseklubbens retninglsinjer
(også for oppdrettere uten
kennelnavn)
Skal være eldre enn 18 mnd og
bør være yngre enn 6 år ved
Bør ikke pares etter 8 år, skal ikke
pares etter 9 år.
12 mnd (yngste alder v/HD
undersøkelse)
Anbefaler kun ett kull før 18 mnd
Ja, 30 stk. Flere kan godkjennes
av NKK
Hunden skal være sunn og frisk
(dvs klinisk frisk)

HD (hofter)

Ingen, men avkom får avlssperre
Ikke lov å avle på E-hofter
hvis foreldredyr har E-hofter

AD (albuer)

Ikke lov å avle på grad 3 AD (NKKs
Ingen, men avkom får avlssperre Ikke lov å avle på hund med grad
etiske grunnregler for avl og
hvis foreldredyr har grad 3 AD
3 AD
oppdrett)

Patella

Ingen, men avkom får avlssperre
Ikke lov å avle på grad 3 patellaIkke lov å avle på hund med grad
hvis foreldredyr har grad 3
lukasjon (NKKs etiske grunnregler
3 av patellalukasjon
patellalukasjon
for avl og oppdrett)

Øyelysning

Ingen

Ingen

DNA-resultater:

Fri for HD (A eller B)

Uten anmerkning og/eller ha fulgt
øyelyserpanelets avlsanbefalinger
Resultat verifiseres av klubben:

PLL

Ingen

Affisert hund kan bare pares med En av foreldrene skal være enten
hund med DNA-resultat fri
testet eller genetisk FRI

NCL

Ingen

Affisert hund kan bare pares med En av foreldrene skal være enten
hund med DNA-resultat fri
testet eller genetisk FRI

PRA3

Ingen

Affisert hund kan bare pares med En av foreldrene skal være enten
hund med DNA-resultat fri
testet eller genetisk FRI

PRA rcd4

Ingen

Affisert hund kan bare pares med En av foreldrene anbefales å være
hund med DNA-resultat fri
enten testet / genetisk FRI

5

5

5

Søskenparinger, far/datter,
mor/sønn er ikke tillatt (25%),
halvsøskenparinger bør unngås
(12,5%)

Søskenparinger, far/datter,
mor/sønn er ikke tillatt(25%),
alvsøskenparinger bør
unngås(12,5%)

Halvsøskenparinger eller paringer
med tilsvarende innavlsgrad (lik
eller høyere enn 12,5%)

Maks ant kull
Innavl (maks
ved 5
generasjoners
stamtavle)

ØVRIGE REGLER SOM OPPDRETTERE MED KENNELNAVN MÅ FØLGE
(og som etterstrebes å være fulgt for kull som formidles gjennom klubben)
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
NKKs avlsstrategi
Norsk Kennel Klubs regler for kennelnavn
NKKs etiske retningslinjer for hold og trening av hund
Norsk lovgivning, inkludert Lov om dyrevelferd, Hundeloven, Forskrift om hunder og Kjøpsloven
Regler for oppdrettere med registrert kennelnavn FCI International Breeding Rules
FCIs Standing Orders
FCI Breeding Strategies
Alltid drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om hundehold generelt, og rasen(e) spesielt, inkludert
rasetypisk konstruksjon, mentalitet, helse og bruksegenskaper samt generell kunnskap om avl og oppdrett.
Arbeide for å ivareta og utvikle rasen gjennom seleksjon og kombinasjon av avlsdyr.
Alltid benytte skriftlig avtaler ved paring, salg av valp, forvertsavtaler og eventuelle avlsrettigheter. Avtalene må
ikke ha urimelige krav som bryter mot etiske normer og gjeldende lovgivning. Det anbefales å benytte NKKs
avtaler/skjema.
Oppdretter skal avtale pris med kjøper, og oppdretter skal ikke stille urimelige tilleggskrav.
Sørge for å holde seg kunnskapsmessig oppdatert blant annet ved deltakelse i NKKs utdanning for oppdrettere,
NKKs sentrale seminarer osv.
Skal oppfordre sine valpekjøpere til å gjennomføre de screeningundersøkelser som NKK og raseklubbene
anbefaler.
Være åpen for at offentlige instanser gis adgang til å inspisere hundeholdet.
Ikke tillatt med blandingsavl, alle kull skal registreres

