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Raseklubbene i NKK       

2. desember 2021 

 

Høring – Endre øvre grense for maksimal innavlsgrad til 12,5%  

NKKs Hovedstyre har vedtatt å sende forslag om endring i punkt 2 i NKKs etiske grunnregler 
for avl og oppdrett om innavlsgrad, på høring til NKKs medlemsklubber og forbund. 
 
Hovedstyret beklager at forslaget i første runde ble vedtatt uten høring i organisasjonen. 
Dette er et brudd på NKKs saksbehandlingsregler hvor det av §12 kommer frem at klubber, 
forbund, regioner mv., skal gis anledning til å uttale seg før nye regler eller regelendringer 
blir vedtatt, dersom dette er regler som berører dem.  
 
Forslag til endring 
NKK innfører en øvre grense for maksimal innavlsgrad som tilsier at det ikke skal foretas 
paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % beregnet på grunnlag av en 5 
generasjoners stamtavle. Som en følge av dette, endres punkt 2 i NKKs Etiske grunnregler for 
avl og oppdrett, og ny ordlyd blir: 

Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i 
rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri 
foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5%, beregnet på grunnlag av 
en 5 generasjoners stamtavle. Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som 
er tilgjengelige i 3-5 generasjoner. 

 
Bakgrunn 
NKKs Sunnhetsutvalg fremmet 14.5.2021 forslag til Hovedstyret om å innføre en øvre grense 
for maksimal innavlsgrad som tilsier at det ikke skal foretas paringer med innavlsgrad lik eller 
høyere enn 12,5%, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. Dette innebærer 
en endring i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett punkt 2. 
 
Det er i dag et misforhold mellom NKKs regelverk og NKKs faglige anbefaling når det gjelder 
innavlsgrad. NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett angir at det ikke skal foretas 
paringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn etter paringer med tilsvarende innavlsgrad, 
beregnet på grunnlag av en 5-generasjoners stamtavle. Paring mellom søsken, far/datter 
eller mor/sønn gir en innavlsgrad på 25% eller høyere, avhengig av hundenes øvrige 
slektskap i en 5 generasjoners stamtavle. 
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NKKs faglige anbefaling er imidlertid at innavlsgraden som hovedregel ikke bør overskride 
6,25%, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. Anbefalingen er videre at 
paringer med innavlsgrad over eller lik 12,5% absolutt bør unngås. En lang rekke raseklubber 
har tilsvarende anbefalinger i sine regelverk. 
 
Vurdering 
Høy innavlsgrad øker risikoen for helseproblemer og gir redusert genetisk variasjon, og en 
innstramming vil redusere denne risikoen. I tillegg vil endringen ha en sterk signaleffekt; det 
har ingen hensikt å tillate høye innavlsgrader med den uheldige omdømmeeffekten dette 
medfører, ikke minst når «ingen» uansett ønsker å gjøre denne typen kombinasjoner. 
 
Det viktigste argumentet for endring av grensen for tillatt innavlsgrad er det helsemessige 
aspektet ved høy innavlsgrad, med betydelig økt risiko for uttrykk av recessive sykdommer i 
tillegg til tap av genetisk variasjon. Det neste er at det heldigvis er veldig få oppdrettere som 
driver med avl med kombinasjoner med innavlsgrad over 12,5%. Det er derfor en allmenn 
oppfatning både blant raseklubber og oppdrettere at kravet bør være strengere enn det er i 
dag.  
  
Det ble i 2018 registrert tre saker og i 2019 to saker med innavlsgrad 25% eller over. Disse 
valpene ble registrert med avlssperre, og det ble sanksjonert overfor oppdretter. Det er 
dessverre ikke mulig med dagens ressurser og IT-system å få ut statistikk på antall kull med 
innavlsgrad mellom 12,5-25% fra NKKs databaser. 
 
Både DKK og SKK anbefaler, i likhet med NKK en maksimal innavlsgrad på 6,25%. Ingen av de 
nordiske kennel klubbene anbefaler en innavlsgrad på over 12,5%. 
 
Høringsfrist 
NKKs Hovedstyre ber om at dere sender høringssvar til NKKs administrasjon ved Helse og 
registreringsavdelingen på e-post nina.brogeland.laache@nkk.no innen 5. mars 2022. 
 

Med vennlig hilsen 
for Norsk Kennel Klub 
 

 

Nina Brogeland Laache 
Avdelingsleder helse og registrering 
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