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Regler for registrering av kull  
 
Norsk Kennel Klub registrerer over 24.000 hunder hvert år, fordelt på mer enn 200 raser. De fleste blir 
registrert som valper, men noen registreres også i NKK i voksen alder. Dette gjelder i første rekke importer. 
Her er et utdrag av NKKs Regler for registrering av hund:  
I NKKs register opptas alle hunder som er født i Norge dersom begge foreldre er av samme rase og 
registrert i NKK eller utenlandsk register anerkjent av NKK. For valper født etter 1.1.98 må også begge 
foreldre være ID-merket. For en del raser gjelder enkelte tilleggskrav. Oversikt over disse kan man få ved 
henvendelse til Norsk Kennel Klub. Du finner dem også her på NKKs web-sider.  

 • Registreringsanmeldelsen skal underskrives av både oppdretter(e) og hannhundeier(e). Oppdretter 
er den som eide eller disponerte tispen for avl på paringstidspunktet. Skal andre enn registrert eier 
godtas som oppdretter, må det foreligge en disposisjonserklæring fra eier til vedkommende på dette. 
Samme regel gjelder for hannhund. Disposisjonserklæringen må sendes inn før kullet skal 
registreres. 

 • Det er oppdretters plikt å være kjent med de krav som gjelder, og manglende kjennskap kan ikke 
påberopes som grunnlag for dispensasjon senere.  

 • NKK gjør uttrykkelig oppmerksom på at dersom det gis falske eller feil opplysninger ved 
registreringen, kan dette medføre at kullet senere avregistreres med de konsekvenser dette kan 
medføre uten at NKK kan holdes ansvarlig.  

 • Ved registrering av valpekull skal NKKs skjema for registreringsanmeldelse og paringsbevis 
benyttes. Ved første gangs bruk av utenlandske hunder i Norge må kopi av registreringsbevis 
sendes NKK i forkant av registreringen, samt bevis for at øvrige krav for registrering er oppfylt (ID-
merking og f.eks. krav om røntgenfotografering av hofter). Utenlandske hunder som er permanent 
innført til Norge skal i tillegg omregistreres til NKKs register først.  

 • Dersom kullets far verken har vært utstilt hos NKK eller samarbeidende klubb eller det tidligere ikke 
er registrert valper etter han i NKK, må det vedlegges attest fra veterinær eller autorisert 
hundedommer om at hunden har normalt utviklede testikler på normal plass. Undersøkelse av 
testikler må være foretatt etter fylte 6 måneder. 

 • Man skal ikke vente med registreringen til valpene er solgt. Man kan sende inn en 
registreringsanmeldelse og paringsbevis, elektronisk (www.nkk.no «min side») eller sende skjemaet 
pr. post. Her oppgis antall valper, kjønnsfordeling, navn og farge. Det er ikke krav om 
minimumsalder på valpene. Valpene blir tildelt sitt registreringsnummer i NKK, og oppdretter får 
tilsendt ID-skjema hvor disse registreringsnumrene er påført. Alle valpene skal være ferdig ID-
merket før registreringsbevisene sendes ut. Deretter vil oppdretter motta valpenes registreringsbevis 
som han sender videre til de respektive eierne. Oppdretter foretar eierskifte elektronisk på «min 
side» eller returnerer eierbeviset manuelt til NKK, påført ny eier. Eierskifte fra oppdretter er gratis 
fram til valpene er 6 mnd.  

 • Dersom man benytter seg av NKKs tilbud om registrering, vil valpene automatisk være gratis 
forsikret i Agria. Forsikringen gjelder dog tidligst fra den dagen valpen er 5 uker. Denne 
valpeforsikringen varer fram til valpen overleveres kjøper, dog ikke lenger enn til den dagen valpen 
blir 12 uker. Se forøvrig informasjon om forsikring.  

 

 

http://www.nkk.no/

