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Norsk Buhundklubb 
v/ sekretær Gro Fløysvik 
e-post: royvana@hotmail.com / styret@buhundklubben.no 
 
   Oslo, 1. juni 2021 

    
  Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Buhundklubb sin søknad om helsekrav 

(øyelysing) og fattet følgende vedtak på sitt møte 11.05.2021:  
 

«SU innvilger Norsk Buhundklubb sin søknad om at det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for 
foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen norsk buhund. Kavet gjelder alle foreldredyr, 
også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring. Norskregistrerte 
hunder skal øyelyses i Norge og resultat blir direkte registrert på ECVO-skjema i Dogweb av 
autorisert øyelyser som utfører undersøkelsen. 
 
Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges 
registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb. For svenskeide 
hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO-attest, må kopi 
av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan 
imidlertid ikke legges inn i DogWeb.  
 
Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet for utenlandske hunder i spesielle tilfeller. En 
begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En 
uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.  
 
Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er 
frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.  

 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.08.2021.» 

 
Vi ber klubben gjøre vedtaket kjent for sine medlemmer, samt bistå medlemmer som har spørsmål 
eller trenger veiledning når de nye reglene gjøres gjeldende. Dersom dere mottar spørsmål dere 
sliter med å besvare, er det fint om dere samler opp disse og tar kontakt med oss (NKKs 
administrasjon har dessverre ikke mulighet til å besvare henvendelser fra enkeltmedlemmer, så 
dette må koordineres via klubben).  
 
Vi gjør oppmerksom på at det må gå minimum 3 år fra en registreringsrestriksjon er innført til man 
tidligst kan søke om å få den opphevet, og da kun etter vedtak på klubbens årsmøte. 
 
Med vennlig hilsen 

 
Renate Sjølie 
Veterinær, Sekretariatet for NKKs Sunnhetsutvalg 
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Norsk Buhundklubb 
v/ sekretær Gro Fløysvik 
e-post: royvana@hotmail.com / styret@buhundklubben.no  
   Oslo, 1. juni 2021 

    

  Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Buhundklubb sin søknad om helsekrav 
(HD-status) og fattet følgende vedtak på sitt møte 11.05.2021:  
 

«SU innvilger Norsk Buhundklubb sin søknad om at det innføres krav om kjent HD-status for 
foreldredyr for registrering av valper i NKK. 
 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.08.2021.» 

 
 
Se også vedlegg for utfyllende informasjon om regler for praktisering omkring HD-kravet. 
 
Vi ber klubben gjøre vedtaket kjent for sine medlemmer, samt bistå medlemmer som har spørsmål 
eller trenger veiledning når de nye reglene gjøres gjeldende. Dersom dere mottar spørsmål dere 
sliter med å besvare, er det fint om dere samler opp disse og tar kontakt med oss (NKKs 
administrasjon har dessverre ikke mulighet til å besvare henvendelser fra enkeltmedlemmer, så 
dette må koordineres via klubben).  
 
Vi gjør oppmerksom på at det må gå minimum 3 år fra en registreringsrestriksjon er innført til man 
tidligst kan søke om å få den opphevet, og da kun etter vedtak på klubbens årsmøte. 
 
Vedlegg 1: «Raser med krav til kjent HD_AD-status» 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

  
Renate Sjølie 
Veterinær, Sekretariatet for NKKs Sunnhetsutvalg 
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NORSK KENNEL KLUB 
REGLER FOR PRAKTISERING AV INNFØRTE REGISTRERINGSRESTRIKSJONER FOR HD OG AD 

Ajourført 27.03.2019 
 

1. Generelt: 
a. Det er i strid med de etiske grunnregler for avl og oppdrett å avle på hunder med sterk grad av 
hofteleddsdysplasi eller albueleddsdysplasi (HD grad E eller AD grad 3). 
b. Avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD registreres med avlsforbud (gjelder alle raser). 
b. Ved registrering av valper i raser med krav om status som er født etter den dato registreringsrestriksjon 

ble innført, kreves at begge foreldredyr har kjent HD- og/eller AD-status. 
 

2. Import: 
Importerte hunder registrert i utenlandsk register anerkjent av NKK kan omregistreres uten krav til kjent 
HD-/AD-status / ID-merking av foreldre. Brukes hunden i avl i Norge, må hunden ha status godkjent av NKK. Importerte 
hunder, som i sitt hjemland har kjent HD- og/eller/AD-status, får denne overført til NKKs register slik: 

a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland: Status må 
enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree fra land utenfor Norden) eller være dokumentert i 
original fra hjemlandets kennelklubb. 

b. USA: 
Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree) eller være dokumentert i original fra OFA 

c. Alle andre land: 
Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/AD-sertifikat. 

 
3. Bruk av utenlandskeide/ utenlandsregistrerte hunder i avl: 
Når utenlandskeide/registerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NKKs register, gjelder for å innta offisiell 
HD-/AD-status i registreringsbeviset: 

a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland; Status  må 
enten fremgå av hundens  stamtavle,  være  dokumentert fra hjemlandets kennelklubb eller  via FCIs 
internasjonale HD-/AD-sertifikat. 

b. USA: 
Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i original fra OFA 

c. Alle andre land: 
Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/AD-sertifikat. 
Alternativt må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden har kjent status, men dersom  
FCIs internasjonale HD-/AD-sertifikat ikke foreligger vil ikke hundens status bli påført valpenes 
registreringsbevis. 

 
4. Kunstig inseminasjon: 

• Fersk sæd: 
Begge foreldre skal fullt ut fylle kravet i pkt. 1 og pkt. 2. 

• Frossen sæd: 
Hannhund skal på uttakstidspunktet fylle gjeldende krav for registrering av eventuelle valper i henhold til 
pkt. 1. 
For sæd uttatt før innføring av slike registreringsrestriksjoner, gjelder ikke kravet. 

• Import av frossen sæd: 
Ved import av frossen sæd, må det dokumenteres at hannhunden har kjent HD-/AD-status i sitt hjemland 
i henhold til pkt. 1b. 

5. Moderlivsimport: 
Ved moderlivsimport kreves vedlagt bekreftelse på at valpenes far har dokumentert kjent HD-/AD-status i sitt 
hjemland i henhold til pkt. 1b. Tispen må, om kravet ikke er oppfylt via reglene i pkt. 3 etter nedkomst, 
røntgenfotograferes henhold til pkt. 1b. 

 
6. Embryo: 
Ved import av embryo kreves tilsvarende dokumentasjon på begge foreldre for raser med krav om kjent HD- og/eller 
AD-status. 
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REGISTRERINGSRESTIRSJONER ER VEDTATT PÅ FØLGENDE RASER: 
 

Krav om kjent AD-status (albueleddsdysplasi) 
 

Berner sennenhund fra 01.01.15  
Hvit gjeterhund fra 01.01.14  
Labrador Retriever fra 01.01.18 

Newfoundlandshund fra 01.01.15 
Sankt bernhardshund fra 01.01.06

Krav om kjent HD-status (hofteleddsdysplasi): 

 
Akita fra 01.01.89 
Alaskan malamute fra 01.01.89  
American Akita fra 01.01.18  
Australien kelpie fra 01.01.91 
Bayersk viltsporhund fra 01.01.95  
Beagle til og med 31.12.11  
Bearded collie fra 01.01.89 
Belgisk fårehund Groenendael fra 01.01.92  
Belgisk fårehund Laekenois fra 01.01.92  
Belgisk fårehund Malinois fra 01.01.92  
Belgisk fårehund Tervueren fra 01.01.92  
Berner sennenhund fra 01.01.90 
Border collie til og med 31.12.11  
Bouvier des flandres fra 01.01.93  
Boxer fra 01.01.90 
Breton fra 01.01.89  
Briard fra 01.01.88  
Bullmastiff fra 01.07.00 
Chesapeake bay retriever fra 01.01.89  
Chow chow til og med 31.12.07 
Collie korthåret fra 01.01.88 
Collie langhåret fra 01.01.88 
Curly coated retriever fra 01.01.89 
Dobermann fra 01.06.97 
Drever til og med 31.12.11 
Dunker til og med 01.05.18  
Engelsk mastiff til og med 01.07.17  
Engelsk setter fra 01.01.89 
Finsk lapphund fra 01.01.89  
Finsk støver fra 01.01.94 
Flat coated retriever fra 01.01.89  
Golden retriever fra 01.01.89  
Gordon setter fra 01.07.89 
Grosser münsterländer fra 01.01.94 
Grønlandshund fra 01.01.89 
Hamiltonstøver fra 01.07.89  
Hannoveransk viltsporhund fra 01.01.95  
Hollandsk gjeterhund fra 01.07.07 
Hvit gjeterhund fra 01.01.14  
Hygenhund til og med 01.05.18  
Irsk rød og hvit setter fra 01.01.14  
Irsk setter fra 01.07.88  
Islandsk fårehund fra 01.07.07 
Jämthund fra 01.07.88 

Karelsk bjørnhund fra 01.07.88 
Keiner münsterländer fra 01.01.94 
Komondor fra 01.05.07  
Labrador Retriever fra 01.01.89  
Lagotto romagnolo fra 01.01.14  
Lapsk vallhund fra 01.07.88 
Leonberger fra 01.01.93  
Luzernerstøver fra 01.06.02  
Mudi fra 01.05.07  
Newfoundlandshund fra 01.01.87  
Norsk elghund grå fra 01.07.88  
Norsk elghund sort fra 01.07.88 
Nova scotia duck tolling retriever fra 01.01.89  
Old english sheepdog fra 01.01.99 
Picard fra 01.04.17  
Pointer fra 01.08.91  
Puddel, stor fra 01.07.05  
Puli fra 01.05.07 
Pumi fra 01.05.07  
Pyrenéerhund fra 01.07.00  
Pyreneisk gjeterhund fra 01.01.2019 
Pyreneisk gjeterhund m korthåret hode fra 01.01.2019 
Riesenschnauzer fra 01.01.93  
Rottweiler fra 01.01.87 
Russisk-europeisk laika fra 01.07.88 
Samojedhund fra 01.01.00 
Sankt bernhardshund fra 01.01.87 
Schillerstøver fra 01.07.89  
Schäferhund fra 01.01.87  
Shiba fra 01.07.09  
Smålandsstøver fra 01.07.89  
Spansk vannhund fra 01.01.19 
Stabyhoun fra 01.01.2012 
Svensk hvit elghund fra 01.01.95  
Svensk lapphund fra 01.01.89  
Ungarsk kuvasz fra 01.05.07  
Ungarsk vizsla fra 01.05.2011  
Vestsibirsk laika fra 01.07.88  
Vorstehhund fra 01.01.88 
Working kelpie til og med 31.12.11  
Østsibirsk laika fra 01.07.88 
 


