Etiske retningslinjer
Det er mye man bør vite om hvordan man best kan ta vare på sin firbente
venn. Norsk Kennel Klub tar dyrevelferd svært alvorlig, og har derfor utarbeidet landets første etiske retningslinjer for hundehold.
NKK mener at også alle barn kan ha nytte av å lære mer om etisk riktig hundehold, og har derfor gjort brosjyren tilgjengelig for norske skoler gjennom
SubjectAid. Hvis du har barn i skolealder kunne du kanskje tipse læreren om
å benytte seg av våre brosjyrer i undervisningen?
http://www.subjectaid.no
NORSK KENNEL KLUBS ETISKE RETNINGSLINJER FOR
HOLD OG TRENING AV HUND
Formålet med disse retningslinjene er å legge til rette for god velferd for hunden, slik at den kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere
og samfunnet, samt å beskrive normer for opplæring og trening av hund. Det
er viktig for NKK at hundens velferd sikres ved etisk riktig hold, oppdragelse,
opplæring og trening. Retningslinjene er ment å dekke alt hundehold og alle
former for opplæring av hund.
De kan lastes ned I sin helhet på www.nkk.no
Retningslinjene sier også om kunnskapen hos eiere og instruktører:
Person som har ansvar for hund skal ha grunnleggende kjennskap til hunders naturlige behov, atferd og reaksjoner generelt, samt rasespesifikke fysiske og mentale trekk. Denne kunnskapen skal etter beste evne brukes under opplæring av hunden. Videre skal man kjenne til de viktigste prinsippene
for opplæring og aktivisering av hund. Instruktører bør ha god kunnskap
om læringsteori, hunders atferd og sanser samt ulike rasers egenskaper, og
bruke dette som grunnlag for arbeidet sitt. Den som trener eller instruerer
bør ha kunnskap om hvordan man kommuniserer med en hund, velge en
tilnærming som gir hunden størst mulig sjanse til å lykkes, og løpende vurdere treningens suksess. Eiere og instruktører bør tilegne seg kunnskap og
erfaring med hvilke situasjoner som kan utløse, forsterke eller nøytralisere
aggresjon og annen uønsket atferd. Enhver som har med trening av hund å
gjøre bør være kjent at hunders læring kan påvirkes av daglig omsorg som
fôring, isolasjon og samhandling med mennesker og dyr. Dersom kunnskap
nevnt i dette punktet er mangelfull, skal man søke informasjon via litteratur,
kurs e.l.
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Lovverket
Person som har ansvar for hund bør ha kunnskap om Dyrevelferdsloven og
Hundeloven med aktuelle tilhørende forskrifter, som definerer den juridiske
rammen for hundehold i Norge. Foresatte skal i henhold til Dyrevelferdsloven
ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for hund.
Punktene retningslinjene tar for seg er:
•
Kunnskap hos eiere og instruktører
•
Lovverket
•
Stell og tilsyn
•
Avlivning
•
FÔR OG VANN
•
HUNDERS BOMILJØ
•
Fysiske forhold
•
Minimumskrav til innendørs plass ved
hold av hund
•
Utendørs hold
•
Hygiene
•
Transport
•
Mosjon, aktivisering og sosial kontakt
•
Etisk opplæring og trening
•
Kontroll og hensyn til omgivelsene
•
Kampatferd
•
AVL OG OPPDRETT:
Les mer om dyrevelferd og krav til å hindre at hunden er til ulempe for andre
her:
• Lov om dyrevelferd (Dyrevelferdsloven), www.lovdata.no
• Lov om hundehold (Hundeloven), www.lovdata.no
• Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd, www.
stortinget.no
• Odelstingsproposisjon nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd, www.
stortinget.no
• NKKs lover, www.nkk.no
• Mattilsynets Retningslinjer for hold av hund utendørs, www.mattilsynet.
no
• Forskrift om transport av levende dyr, www.lovdata.no
• NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, www.nkk.no
• NKKs Avlsstrategi, www.nkk.no
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