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Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har over lengre tid 

tatt til orde for at hundeavlen må reguleres bedre for å begrense antall 

hunder som fødes med anlegg for alvorlige helseplager. 

Veterinærforeningen er enig i at mange raser sliter med høyt slektskap og 

smertefulle sykdommer med høy frekvens. Vi støtter at det er behov for 

en forskrift til utfylling av § 25 i Dyrevelferdsloven som også vil legge 

sterkere føringer på Mattilsynets forvaltning av dyrevelferden på dette 

området. 

Videre er vi enige i at prinsippene for hundeavl må baseres på et best 

mulig faglig kunnskapsgrunnlag og justeres fortløpende med ny kunnskap 

som kommer til. Vi støtter også at EU-kommisjonens plattform for 

dyrevelferd og retningslinjene for hundeavl er en god føring for hundeavl 

også i Norge. 

Når det gjelder det konkrete representantforslaget, er vi av den oppfatning 

at flere av de foreslåtte punktene trenger nærmere utredning før de 

eventuelt bør omsettes til verktøy i en forskrift. Intensjonen om å benytte 

estimerte avlsverdier, overvåke innavlsgrad med genomiske studier, og 

etablering av en søkbar database med avlsverdier er god, men det gjenstår 

mye kartlegging og utvikling før slike systemer kan være operative og tas 

i bruk som effektive verktøy i avlsarbeidet. 

Vi støtter arbeidet med å utarbeide en forskrift om regulering av hundeavl. 

Veterinærforeningen mener det vil være fornuftig å utforme en forskrift 

som er fleksibel og dynamisk, slik at den enkelt kan justeres etter hvert 

som ny kompetanse erverves og hensiktsmessige verktøy utvikles, samt at 

disse kan implementeres for både oppdrettere, avlsorganisasjoner, 

valpekjøpere og tilsynsmyndighet.  

Samtidig må den legge klare føringer for Mattilsynets tilsynsarbeid og 

føringer for virkemiddelbruk ved overtredelser. 

Smådyrpraktiserende veterinærers forening (en faglig særforening under 

Veterinærforeningen) har tatt til orde for at forskriften allerede nå må 

inneholde krav om at det må foreligge en generell helseundersøkelse fra 

veterinær på begge foreldredyr som skal benyttes i avl, og denne sammen 

med begge foreldredyrenes helsehistorikk er åpent tilgjengelig for 

potensielle valpekjøpere. 
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Dette vil bidra til en større oppmerksomhet blant valpekjøpere om å 

sjekke foreldredyrenes totale helsestatus nøye og samtidig vil det ha en 

oppdragende virkning ved planlegging av avl og omsetning av valper. 

Allerede i dag registrerer DyreID, basert på dyreeiers samtykke, mer enn 

90% av diagnosedata fra alle klinikker med digitale journalsystemer i 

Norge. Forutsetningene for å kunne gjøre diagnosedata fra foreldredyr 

åpent tilgjengelig for valpekjøpere er dermed til stede og følgelig også 

relativt enkelt å iverksette gjennom forskriftsarbeidet. 

Vi ønsker samtidig å peke på estimater Veterinærforeningen har gjort, 

basert på registreringsdata fra DyreID, som tilsier at omsetningsverdien på 

salg av hundevalper i Norge ligger i størrelsesorden 500 millioner – 1 

milliard kroner på årsbasis. 

Det at store deler av denne omsetningen defineres som hobbyvirksomhet, 

og dermed er fritatt for beskatning og regulering, bør være et tankekors 

for lovgivende myndigheter. 
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