
 

 

STYRET MINNER OM AT DET FRA 01.01.2021 SKAL AVLSDYR MELLOM 3 – 6 ÅR HA HJERTEATTEST 

FRA GODKJENT VETERINÆR  

Det anbefales alle oppdrettere å få sine avlsdyr hjerteundersøkt av godkjent veterinær som legges 

inn i DogWeb fra nå av. Fra 01.01.21 kan ikke klubbens eget skjema for hjerteattest brukes for de 

hunder som går i avl.  

Når de IT-tekniske løsningene er på plass, vil avkom av foreldre som ikke oppfyller kravene fra 

NKKs Sunnhetsutvalg bli registrert med avlssperre i DogWeb. Dato for dette er ikke klart pr. dags 

dato. Klubben vil få beskjed fra NKK når dette er klart. 

 

Det vises til vedtak fra NKKs Sunnhesutvalg: 

«Det innføres krav om kjent hjertestatus for foreldredyr av rasen cavalier king charles spaniel for 

registrering av valper i NKK. Undersøkelsen må være foretatt etter fylte 3 år. Dette innebærer at 

nedre aldersgrense for paring er 3 år. Foreldredyr mellom 3 og 6 år må ha en hjerteundersøkelse 

foretatt maksimalt 12 måneder før paring. Foreldredyr som har fylt 6 år må ha minst en 

hjerteundersøkelse etter fylte 6 år, men den kan være foretatt mer enn 12 mnd. før paring.  

Med kjent hjertestatus menes for rasen cavalier king charles spaniel enten auskultasjon eller 

ultralydundersøkelse foretatt av veterinær godkjent av NKK og Norsk Forening for Veterinær 

Kardiologi, der resultatet publiseres i DogWeb. 

 Hunder skal undersøkes i det landet hunden er registrert, og eier bor. Ved bruk av utenlandske 

hunder må kopi av hundens hjerteattest legges ved registreringsanmeldelsen. 

 NKK godkjenner auskultasjonsresultater fra land med liknende graderingssystem og 

godkjenningssystem for veterinærer. Resultater fra øvrige land registreres i DogWeb som «kjent 

status».  

Det kan søkes om dispensasjon fra kravet om kjent hjertestatus i spesielle tilfeller. En begrunnet 

søknad sendes NKK i god tid før paring. NKK forespør raseklubb før vedtak fattes. 

 Det gis generell dispensasjon for bruk av sæd som er frosset før kravet trådte i kraft, og hvor hunden 

ikke lenger er i live.  

Kravet trer i kraft så snart de IT-tekniske løsningene er klare. Administrasjonen informerer klubben 

fra hvilken dato kravet gjelder. For hunder som har en hjerteundersøkelse foretatt etter fylte 6 år 

datert før 01.01.2021, frafaller kravet om godkjent veterinær.» 
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