
NBFK´s retningslinjer for avl og valpeformidling  

NBFK oppfordrer til økt kunnskap om avl og oppdrett blant klubbens oppdrettere gjennom å 

anbefale alle oppdrettere som vil stå på klubbens hjemmeside til å delta på relevante kurs i 

regi av NKK, som arrangeres hvert år flere steder i landet. Oppdretter bør holde seg oppdatert 

på anbefalingene i RAS (Rasespesifikke avlsstrategier) 

 

Krav til avlsdyrene: 

 Bare hunder som er sunne og friske skal brukes i avl. Det vil si at de ikke har påvist 

antatt arvelige sykdommer eller defekter 

 HD: Både tispe og hannhund skal være fri for hofteleddsdysplasi, offisielt avlest av 

NKK eller samarbeidende klubb innen FCI eller samarbeidende klubb innen FCI. Med 

fri menes A eller B. Det anbefales at om man velger å bruke en hund med B så må 

man finne en partner med A 

 AA - Både tispe og hannhund skal være fri for albuleddsartrose 

Unntak er hunder som bor utenom Norden, dvs der røntgen av AA ikke er vanlig 

 Hunder født med fargefeil, Black and Tan, skal ikke brukes i avl 

 Tispen skal være fylt 24 mnd ved første parring, og skal tidligst pares på sin 2.løpetid 

 Hannhunden skal være fylt 18 mnd ved første parring 

 Opplysninger om både tispe og hannhund sin tannstatus og bitt skal oppgis. Godkjent 

bitt er saksebitt og tangbitt. Hunden kan mangle 2xP1. Oppdretter skal ikke gjøre 

kombinasjon der tispe og hannhund har samme tannfeil 

 En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull. Tispen må ha en helseattest skrevet ut av 

veterinær om hun pares mellom 8 og 9 år 

 

Anbefalinger til avlsdyrene: 
o Tispen bør øyenlyses senest ett år før parring. Hannhunder som går i avl, bør ikke ha 

en øyenlysningsattest eldre enn ett år ved parring, frem til 7 års alder. Unntak er 

hunder som bor utenfor Norden. Om man velger å bruke en hund med katarakt (ikke 

medfødt), bør man påse at partneren er øyenlyst fri 

o Innavlsgrad på kullet bør ikke være høyere enn 5% basert på en 6 generasjons 

stamtavle, jfr pkt 2 i reglene.(Dette kan man sjekke på DogWeb ved å lage en fiktiv 

stamtavle på www.nkk.no  

o Det bør være minimum 1 løpetid mellom hvert kull. Se for øvrig NKK’s etiske 

grunnregler for avl og oppdrett. 

o Ha oppnådd excellent (1.premie) på utstilling 

o Ha gjennomført karaktertest, funksjonsanalyse, korning, MH-beskrivelse eller 

liknende 

o Ønskelig med DNA test for å få bekreftet slektskap 

Formidling av valper gjennom NBFK: 

o Oppdrettere må være medlem av NBFK og forplikter seg til å følge NKK’s etiske 

grunnregler for avl og oppdrett. Oppdretter forplikter seg til å registrere valpene i 

NKK, og som minimum bruke NKK sin kjøpekontrakt 

o Oppdretter må følge klubbens krav 

o Kullet tas vekk på valpeformidlingen når valpene er 10 uker. Oppdretter må selv gi 

tilbakemelding om de ønsker videre formidling 

http://web2.nkk.no/filestore/RAS/RAS-Belgisk-farehund-ver-1.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nkk.no%2F&h=ATOJpjVIqI7yNpLH-zXuKM76zcI_dJfJYYhSXlVuqOOSrDMDHPMZGXEQuldzxKQIIB1VhbUgZPVsZL3m2n1YQXqRoQO7cz05QNnATZxjv0qjxk5E15RxqUzRZ2A5cKYp3kSwsWmKrtgAezrwGA&enc=AZOzE3oCphbRpwjN8j8H4HWnuQYqeEL-VEzX6UrI9Nh2tm5jVTX4MHp3yQInfO7fNKmFaYD-2jOkJmfc3-dWul9yS6WtoAeMOnQaQ_YyYe6_QpTxZiuE1stOShHql2yjKeAB1g74i-6hntNNO46J2p4DtU6_9fn1sCIjo05e-8mVEg&s=1
http://web2.nkk.no/filestore/Ofte_nedlastede_filer/Etiskeretningslinjer_avlogoppdrett_januar_2017.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Ofte_nedlastede_filer/Etiskeretningslinjer_avlogoppdrett_januar_2017.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Ofte_nedlastede_filer/Etiskeretningslinjer_avlogoppdrett_januar_2017.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Ofte_nedlastede_filer/Etiskeretningslinjer_avlogoppdrett_januar_2017.pdf


o Medlemmer kan få formidle omplassering av belgiske fårehunder. Hundens fulle navn, 

reg.nr, fødselsdato og grunn til omplassering skal oppgis. Hunden vil stå til 

omplassering i 2 mnd. Ønskes formidling ut over dette, må eier gi beskjed om det 

o Oppdretter plikter å gi korrekte opplysninger om sitt valpekull til formidling i NBFK. 

Dersom dette ikke overholdes, blir kullet fjernet fra alle lister umiddelbart. Ved 

gjentakelse, vil oppdretter miste retten til å ha sitt kull til formidling på klubbens 

hjemmeside i 2 år. Dette gjelder også i Belgerbladet, via klubbens FB side, samt at 

kennelnavnet blir fjernet fra "Oppdretteroversikten". 

Reglene skal revideres om 4 år. 
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