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Oslo 11.02.2016 

 

Norsk Sau og Geit 

 

 

Viser til søknad av 8. oktober 2015 angående innføring av krav om godkjent gjeterhundprøve klasse 

1 for registrering av valper i NKK for rasen border collie.  

 

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg behandlet saken på sitt møte 21.10.2015, og saken ble deretter 

behandlet av NKKs Hovedstyre 20. januar 2016. 

 

NKKs Hovedstyret fattet følgende vedtak:  

 

a) I tråd med innstilling fra Sunnhetsutvalget vedtok Hovedstyret at ingen raseklubber kan 

stille krav om deltagelse eller godkjent resultat på prøver eller konkurranser (som 

jaktprøver, gjeterhundprøver, utstilling ol) hos foreldredyr for registrering av valper i NKK. 

 

b) Unntak kan vurderes i helt spesielle tilfeller der prøven eller testen måler en egenskap som 

har stor betydning for hundens velferd. I slike tilfeller kan registreringsrestriksjon kun 

godtas dersom deltagelse på prøven/testen er mulig uten spesiell forberedelse eller trening, 

slik at det ikke bidrar til å ekskludere hunder fra avlen. 

 

c) Det innføres ikke krav om godkjent gjeterhundprøve for registrering av valper for rasen 

border collie.  

 

 

Norsk Kennel Klub støtter viktigheten av gjeteregenskaper hos rasen border collie, men krav til 

godkjent gjeterhundprøve for registrering er ikke i tråd med NKKs policy. NKK ønsker å støtte 

NSG i arbeidet med å synliggjøre viktigheten av gjeteregenskaper for rasen, men mener dette bør 

gjøres på andre måter. En viktig årsak til dette er den allerede eksisterende populasjonen av 

uregistrerte border collier, og frykten for at den vil øke ytterligere ved innføring av et slikt vedtak.  

 

NKK ønsker å jobbe videre med muligheten for å få registrert godkjent gjeterhundprøve i DogWeb, 

som diskutert på forrige samarbeidsmøte. I tillegg jobber NKK med nye løsninger for 

markedsføring av raser, oppdrettere og kull, og markedsføring av gjeterhundprøve hos border collie 

vil være sentralt i dette arbeidet for rasen.  

 

Med hilsen 

for Norsk Kennel Klub 

 

 
Kristin H. Aukrust 

 

Leder for Helse- og Registreringsavdelingen 

Sekretær for NKKs Sunnhetsutvalg 

Kristin.aukrust@nkk.no 


