
Utkast - Høringssvar fra Norsk Pointerklubb (NPK) 

 

Viser til NKK`s høringsnotat av 2. desember 2021– Endre øvre grense for maksimal innavlsgrad til 

12,5% 

NPK sitt høringssvar tar utgangspunkt i NKK`s egne lover §1-1. (Vår utheving) 

«Organisasjon og virkeområde Norsk Kennel Klubb (NKK) er hovedorganisasjonen for 

hundeinteressene og hundeeierne i Norge. NKK består av selvstendige klubber og forbund. NKK er en 

frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. NKK skal ivareta klubbers og forbunds 

fellesinteresser og være et serviceorgan for disse.  

NKK skal også utføre andre oppgaver som NKKs organer treffer beslutning om. NKKs arbeid skal 

preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og beslutninger truffet på laveste 

rasjonelle nivå og nærmest mulig berørte interesser. Klubber og forbunds selvstendighet og 

selvråderett skal ivaretas så langt det er forenlig med fellesskapets interesser. Delegering av 

myndighet til klubber og forbund skal tilstrebes. NKK har det overordnede ansvar for hundeavl og 

hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase delegeres til de respektive 

raseklubber.» 

NPK har lagt ned betydelige ressurser i utvikling av Rasespesifikk avlsstrategi; RAS 1 2015-2020 og 

RAS 2 2021 – 2025, og denne strategien brukes aktivt i vårt arbeid med å forvalte og utvikle vår rase.  

Helt i samsvar med NKK`s egne lover. 

I henhold til RAS (2021 – 2025) er det vedtatt på vårt representanskapsmøte pkt 4.1 Rasens 

populasjon – Overordnet mål: 

«Tilstrekkelig genetisk variasjon og en sunn forvalting av pointeren som rase skal sikres ved at den 

effektive populasjonsstørrelsen holdes opp mot 100, og den gjennomsnittlige innavlsgraden over en 

5-årsperiode skal være 3,0 %. Innavlsgraden i enkelte år skal ikke overstige 3,5 %.» 

Dette overvåkes nøye og det er gjennom RAS vedtatt en rekke tiltak for å oppnå denne målsetting.  I 

perioden 2010 – 2019 hadde pointerpopulasjonen tilknyttet NPK en gjennomsnittlig innavlsgrad på 

3,24. I 2021 var denne 2,8. 

I perioden 2018 – 2021 er det produsert 162 pointerkull registrert i NKK.  Av disse er det 7 som 

overstiger innavlsgrad på 12,5%.  M.a.o. 155 (95%) av oppdretterne valgte en lavere innavlsgsrad enn 

12,5. 

Brukerundersøkelse gjennomført i desember 21 blant våre 95 oppdrettere (perioden 2018 – 2021) 

viser at 78,7% anså innavlsgrad som et ganske viktig eller meget viktig vurderingskriterie i sin avl.  

Innavl (linjeavl) har vært et historisk bærende prinsipp i utvikling av nordisk pointer.  Likevel ser man i 

praksis at det er svært få som overstiger 12,5%, noe som sammen med andre tiltak NPK har iverksatt, 

bidrar til at populasjonen holdes stabilt rundt 3 %. 

 

Vår konklusjon: 

NPK ønsker ikke at NKK vedtar en øvre grense for maksimal innavlsgrad som tilsier at det ikke skal 

foretas paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5% 

Dette begrunnes med  



1. NPK har, i henhold til NKKs lover, ansvar for forvaltning av egen rase, noe vi mener å utøve 

på en ansvarlig måte.  I den grad det i framtiden blir nødvendig å iverksette lovmessige- eller 

andre tiltak, for å utvikle/avvikle positive/negative utviklingstendenser, mener vi dette skal 

initieres av NPK (raseklubben) og ikke NKK. 

2. NPK har god oversikt og kontroll med rasens innavl og forventet utvikling av denne. 

3. Det er ikke en «allmenn oppfatning» (jfr. NKKs høringsnotat) i NPK om at kravet bør være 

strengere enn i dag (25%).  Dette i henhold til vår spørreundersøkelse blant oppdretterne, 

som viser at kun 30% ønsker et strengere krav og 76,6% mener at dette bør være opp til 

raseklubbene å vurdere og eventuelt beslutte (ikke NKK).  

    


