
 Sak 10 - Anbefalt valpepris  

 

Bakgrunn 

Anbefalt valpepris har tidligere blitt diskutert på medlemsmøtet etter årsmøtet. Da 
medlemsmøtet etter årsmøtet vil foregå digitalt i form av møte på Teams, kan det være litt 
utfordrende å diskutere temaet på årets medlemsmøte. Styret har derfor konkludert med at 
det tas opp på årsmøtet og stemmes over. 

Det er fritt opp til den enkelte oppdretter å fastsette pris. Vi har likevel vist til en anbefalt 
valpepris som de fleste oppdrettere følger. Anbefalt valpepris ble satt opp fra 13.000,- til 
14.000,- på medlemsmøtet etter årsmøtet i 2015 og fra 14.000,- til 15.000,- på 
medlemsmøtet etter årsmøtet i 2019.  

Det har kommet inn to innspill på justering av anbefalt valpepris i forkant av årsmøtet 2021. 
Vi har mottatt innspill om å harmonere valpeprisen med valpeprisen på Norsk lundehund. 
Norsk lundehundklubb har økt anbefalt valpepris i 2021 fra 15.000,- til kr. 18.000,-. Et annet 
innspill har vis til en økt valpepris på Shetland sheepdog fra 19.000,- til 22.000,-, og at pris 
varierer med hensyn til etterspørsel. Samtidig ser vi at ikke renrasede hunder, eksempelvis 
Labradoodle og lignende selges for priser opp mot 30.000,-.  

 

Styrets innstilling  

Styret har vurdert innspillene og vil innledningsvis understreke at det er fritt opp til den 
enkelte oppdretter å fastsette pris på valper. Styret vurderer kr. 16.000,- som et riktig nivå 
for anbefalt valpepris for Norsk buhund. 
 

Begrunnelse 

Norsk buhund ønskes fremelsket som brukshund. Det er derfor viktig at vi tiltrekker oss gode 
kjøpere som er opptatt av å bruke rasen, også innenfor opprinnelige bruksområder som jakt 
og gjeting. Det er viktig å sette prisen på et riktig nivå som ikke virker ekskluderende for 
denne kjøpergruppen. I den forbindelse har styret vært i kontakt med Norske elghund-
klubbers forbund. Prisnivået for elghunder ligger for tiden på samme nivå som for buhund. 
Forbundet vurderer også for tiden anbefalt valpepris. 

Styret i Norsk buhundklubb er opptatt av at det tas en riktig pris for valper av Norsk buhund, 
og at denne prisen ikke i for stor grad styres av tilbud og etterspørsel. Det er viktig med en 
pris som er såpass høy at rasen ikke oppleves å være på ”billigsalg” slik at nye eiere velger 
Norsk buhund ut i fra pris. Det er samtidig viktig at prisen ikke settes for høyt da dette kan 
virker ekskluderende for nye valpekjøpere slik at de velger en annen rase. Spesielt viktig er 
det å holde prisen på et slikt nivå at rasen også er aktuell for yngre kjøpere som studenter og 
unge voksne.  

Det er viktig at oppdrettere ønsker å avle Norsk buhund, og at avl ikke blir et tapsprosjekt for 
den enkelte. Samtidig ønsker ikke styret oppdrettere som velger rase ut i fra prisnivå og 
etterspørsel. Stor etterspørsel gir gode muligheter for å sortere hvem man skal selge valp til, 
og vil bidra til nye gode hundeeiere som i neste runde vil være viktig for å sikre rasens 
framtid. 



Prisnivået på valper av Norsk buhund og Norsk lundehund har over tid vært lik. 
Gjennomsnittlig kullstørrelse er imidlertid ulik for de to rasene. For Norsk lundehund har 
gjennomsnittlig kullstørrelse ligget mellom 2,1 og 3,5 valper, mens den for Norsk buhund har 
ligget mellom 3,9 og 5,7. De fem siste årene har gjennomsnittlig kullstørrelse for Norsk 
buhund ligget over 5. Forskjell i kullstørrelse og ulikt bruksområde kan etter styrets 
oppfatning forsvare at valpeprisen for Norsk buhund ligger lavere enn for Norsk lundehund, 
og at det kan være like hensiktsmessig å følge prisnivået på elghund.  

 


