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UTKAST TIL FORSKRIFT OM AVL AV HUND
Vi viser til oppdraget om å utarbeide et forslag til forskrift om avl av hund. Nå har vi et forskriftsutkast klart, og sender det for å få en foreløpig vurdering fra departementet. Vi har behov for en slik
tilbakemelding før vi fullfører oppdraget med utkast til høringsbrev og konsekvensvurdering.
Arbeidet så langt
I arbeidet med forslaget har vi tatt utgangspunkt i dyrevelferdslovens bestemmelser og oppdraget
fra departementet. I tillegg til vår egen veterinærfaglige og juridiske kompetanse har vi i stor grad
basert forslaget på EU’s retningslinjer for avl av hund, Sveriges kjæledyrforskrift og retningslinjene
til Norsk Kennel Klub.
Vi har fått svært nyttige innspill fra Norsk Kennel Klub, Norges Hundekjørerforbund, Den norske
veterinærforening, Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH – for dyrs rettigheter. Det synes å være bred
enighet om at det bør fastsettes ei forskrift om avl av hund, og at forskrifta i hovedsak bør ha det
innholdet vi foreslår. Det er derimot ulike meninger om hvor detaljert og streng forskrifta bør være.
Det gjelder særlig spørsmålet om forbud mot avl av visse hunderaser.
Underveis i arbeidet har vi fått både en endring i dyrevelferdsloven § 25 og en dom fra Oslo tingrett
om hundeavl.
Lovendringen har gitt myndighetene klar hjemmel til å ansvarliggjøre dyreholdere, oppdrettere,
avls-organisasjoner og raseklubber. Det er blant annet grunnlag for å kreve at organisasjonene
skal ha avlsprogram, som oppdrettere skal delta i.
Dommen og forbudene mot avl av hunderaser som framgår av den, er ikke i samsvar med hvordan
vi foreslår å regulere hundeavl. Ankesaken skal behandles i Borgarting lagmannsrett i september,
og vi ønsker at retten skal vurdere hvilken betydning forskriftsforslaget har for utfallet. Det er
prinsipielt viktig for oss å få gjennomslag for at forhold av generell betydning for dyrevelferden bør
reguleres i forskrift, og ikke gjennom sivile søksmål og dommer overfor dyreholdere og interesseorganisasjoner.
Kort om forslaget
Forskrift om avl av hund skal ifølge forslaget gjelde all reproduksjon av hund og alle som er
involvert i slik reproduksjon. Bestemmelsene gjelder alle hundetyper, ikke bare rasehunder.
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Vi foreslår krav til dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber. Vi foreslår
definisjoner av disse pliktsubjektene og andre viktige begreper (forskriftsutkastet § 3). Underveis
har vi fått avklart med Norsk Kennel Klub og Norges Hundekjørerforbund at de må regnes
«avlsorganisasjoner», slik vi definerer begrepet. Vi har også kommet fram til en vid definisjon av
«oppdrettere» som vil omfatte alle som får mer enn ett valpekull.
Vi foreslår også bestemmelser om veterinærenes oppgaver i avlsarbeidet (forskriftsutkastet § 6, §
17 og § 22). Disse bestemmelsene må til dels hjemles i dyrehelsepersonelloven.
Sentralt i forslaget er kravet om avlsprogram (§ 20 og § 21). Oppdrettere skal ifølge forslaget ha
plikt til å delta i slike program, mens avlsorganisasjonene og raseklubbene får ansvaret for å
etablere og drive dem. Gjennom avlsprogrammene kan og skal organisasjonene regulere avl av de
ulike hundetypene. Det skal fastsettes krav og tiltak som er mer konkrete, utfyllende og gjerne
strengere enn bestemmelsene i forskrifta. Organisasjonene får dermed både rett og plikt til å
bestemme hvordan oppdretterne skal bruke hunder i avl og dermed styre norsk hundeavl i riktig
retning.
Vi foreslår også bestemmelser om
 avlskompetanse for dyreholdere (§ 4), oppdrettere (§ 16) og veterinærer (§ 22)
 forebygging av tilfeldig, uønsket eller ulovlig avl (§ 5)
 veterinærundersøkelse av valper (§ 6), og av voksne hunder før de brukes i avl (§ 17)
 hunder som av ulike grunner ikke skal brukes i avl (§ 7, § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12)
 velferden for mor og valper (§ 13 og § 14)
 meldeplikt (§ 15), avls- og velferdsplan (§ 18) og dyreholdjournal (§ 19) for oppdrettere
 inseminering (§ 12 og § 23)
Veien videre
Vi viser til det vedlagte forskriftsutkastet og ber om en tilbakemelding. Arbeidet fortsetter etter
sommerferien, og vi tar sikte på å sende et ferdig forslag med utkast til forskrift og høringsbrev til
departementet i løpet av høsten.
Med hilsen
Hege Bysheim
fung. seksjonssjef
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