
Paringsavtale
- gjelder ikke som paringsbevis

HANNHUND

Rase Hundens navn

Reg. nr. ID-nr.

Hundens eier* Adresse

Tlf. nr. E-post

TISPE

Rase Hundens navn

Reg. nr. ID-nr.

Hundens eier* Adresse

Tlf. nr. E-post

HELSEUNDERSØKELSE 
HANNHUND

Resultat Ikke undersøkt Ikke aktuelt for rasen

HD-røntgen

AD-røntgen

DNA-tester

Øyelysing

Patellastatus

HELSEUNDERSØKELSE 
TISPE

Resultat Ikke undersøkt Ikke aktuelt for rasen

HD-røntgen

AD-røntgen

DNA-tester

Øyelysing

Patellastatus

*Med eier forstås i denne avtalen den som har avlsrett for hunden.
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Andre aktuelle undersøkelser:

Andre aktuelle undersøkelser:



Ovenstående parter, som innehar avlsretten til de respektive hundene, har blitt enige om følgende alternativ:

Partene bekrefter at respektive avlsdyr oppfyller NKKs krav for registrering av valpekull. 

Begge parter er innforstått med vilkår beskrevet på side 3 og 4 som er utdrag fra FCIs Internasjonale avlsregler. 

Eventuelle andre bestemmelser vedlegges skriftlig og undertegnes av begge parter. 

Avtalen inneholder vedlegg: 

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar hver.

NB! Dette avtaleformular er utarbeidet av Norsk Kennel Klub (NKK), som er hundeeiernes organisasjon og derfor representerer både 
oppdrettere og kjøpere. Norsk Kennel Klub har ingen myndighet eller ansvar i forholdet mellom tispe- og hannhundeier.  
Eventuelle tvister mellom partene er NKK uvedkommende. NKK er uten ansvar for feil eller mangler ved kontraktsformularet.
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Ja, antall ........... Nei

Ved paring betales kontant kr. .............................. mot kvittering. I tillegg betales kr. .............................. per valp 

som oppnår 5 ukers alder. Sistnevnte avgift skal betales mot kvittering og underskrift av paringsbeviset, 

senest når valpene oppnår oppgitt alder.

Hvis tispa går tom eller ingen valp oppnår 5 ukers alder har tispeeier rett til en omparing uten å betale ny 

paringsavgift:

Hvis kun én valp oppnår 5 ukers alder, bortfaller avgiften for valpen:

Hvis en eller flere valper dør etter oppnådd 5 ukers alder men før 8 ukers alder har tispeeier rett til å få 

tilbakebetalt avgift for valpen(e):

Alternativ 1.

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Paringsavgift på kr. .............................. betales i forbindelse med paring kontant mot kvittering og underskrift 

av paringsbeviset.

Hvis tispa går tom, eller ingen eller kun 1 valp oppnår 5 ukers alder:

1) Har tispeeier rett til en omparing uten avgift til hannhundeier:

2) Har tispeeier rett på refusjon av deler av paringsavgiften:

Alternativ 2.

Ja

Ja, kr. ..............................

Nei

Nei

Paringsavgiften utgjør en valp.

Hannhundeier forbeholder seg retten til å motta en valp fra kullet i stedet for paringsavgift. 

Det må lages en egen skriftlig avtale som beskriver vilkår, inkludert paringsavgift dersom hannhundeier 

ikke ønsker å motta valp.

Se også utdrag fra FCIs Internasjonale avlsregler på s. 3 i avtalen.

Alternativ 3.

Annen avtale (ved behov, bruk eget ark):Alternativ 4.

UNDERSKRIFTER

Dato/sted Dato/sted

Eier av hannhund* Eier av tispe*

*Med eier forstås i denne avtalen den som har avlsrett for hunden.
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Utdrag fra FCIs Internasjonale avlsregler (International Breeding Rules of the F.C.I.)
Norsk oversettelse oppdatert november 2012. For fullstendig regelverk se www.nkk.no samt www.fci.be. 

Innledning

Det anbefales på det sterkeste at oppdretter og hannhundeier før enhver paring kommer til enighet om en skriftlig 
kontrakt, hvor de finansielle aspekter for begge parter er klart definert. 

Kostnader til transport og oppstalling av tispa

Det anbefales at tispeeier, eller en person vedkommende har tillit til, transporterer tispa til og fra hannhunden. Hvis en 
tispe oppstalles i flere dager hos hannhundeier, vil tispeeier være økonomisk ansvarlig for utgifter til fôring og stell, 
eventuelle veterinærutgifter og eventuelle ødeleggelser hos hannhundeier, samt transportkostnader for returnering av 
tispa. 

Ansvar

I henhold til loven i de ulike landene, holdes den personen som har hunden til oppstalling, og tar vare på hunden,  
ansvarlig for enhver ødeleggelse eller skade forvoldt tredjeperson i denne perioden. 

Hvis tispa dør

Hvis tispa skulle dø mens den er i forvaring hos hannhundeier, må nevnte person få dødsfallet og dødsårsaken bekref-
tet av veterinær. Tispeeier må informeres om dødsfallet og dødsårsak snarest mulig. Hvis tispeeier ønsker å se den 
avdøde tispa, kan ikke hannhundeier nekte dette. Hvis det viser seg at dødsfallet skyldes skjødesløshet fra hannhundei-
ers side, er vedkommende ansvarlig for å erstatte tispeeierens tap. Hvis det blir fastslått at hannhundeier ikke på noen 
måte er ansvarlig for tispas død, må tispeeier refundere alle utgifter hannhundeier har hatt som følge av dødsfallet.

Valg av avlshann

Hannhundeier er forpliktet til å pare tispen bare med den hannhunden som framgår av kontrakten. Skulle denne 
hannhunden ikke være i stand til å pare, kan den ikke erstattes av en annen hannhund uten forutgående samtykke fra 
tispeeier. 

Uønsket paring

I fall tispa utilsiktet pares av en annen hund enn den det var enighet om, må hannhundeier som har tispa i forvaring un-
derrette tispeeier og refunderer alle tispeeiers utgifter forårsaket av den uønskede paringen. Paring med den hannhun-
den man var enig om er ikke tillatt dersom en utilsiktet paring med en annen hannhund har funnet sted. I slike tilfeller 
kan ikke hannhundeier kreve paringsavgift. 

Paringsbevis

Hannhundeier må erklære skriftlig på paringsbeviset at paring har funnet sted med den hannhunden man er enig om. 
Gjennom sin underskrift bekrefter vedkommende at han har vært øyenvitne til paringen. Dersom den organisasjonen 
som ivaretar stambokføringen hvor kullet skal registreres krever et spesielt paringsbevis, er det tispeeiers ansvar å skaf-
fe dette formularet, fylle det ut korrekt og legge det fram for hannhundeier for underskrift.

Betaling av paringsavgift

Hannhundeier har rett til å avslå fra å underskrive paringsbeviset før den avtalte paringsavgiften er betalt. Han har 
imidlertid ikke tillatelse til å holde tilbake tispa som sikkerhet. 

Hvis den avtalte avlshannen ikke gjennomfører paringen uansett årsak, eller hvis tispa ikke vil la seg pare slik at ingen 
paring finner sted, har hannhundeier krav på betaling for utgifter tidligere beskrevet. Han kan imidlertid ikke kreve pa-
ringsavgift. 

Med unntak av den avtalte paringsavgiften, har hannhundeier ingen ytterligere rettigheter angående valpekullet. Han 
har følgelig ingen rett til å motta en valp fra det gjeldende kullet. Er det imidlertid gjensidig enighet om at paringsav-
giften skal være en valp, må dette avtales skriftlig før paring. 

Den skriftlige avtalen må inneholde følgende bestemmelser som må overholdes:

a) dato for når hannhundeier kan velge valp

b) dato for når hannhundeier skal kunne motta den utvalgte valpen

c) dato for når hannhundeier må ha valgt valp (etter denne datoen bortfaller  
  vedkommende sine rettigheter til å velge valp)

d) dato for når hannhundeier må ha hentet/mottatt valpen (etter denne datoen bortfaller  
  vedkommende sine rettigheter til å motta en valp)

e) en avtale om transportkostnader

f) spesiell provisjon i tilfelle dødfødt kull, kun en levende valp, i tilfelle den utvalgte valpen  
  dør før hannhundeier overtar den
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Tispa går tom

Når en vellykket paring har funnet sted betraktes hannhunden å ha oppfylt sin forpliktelse og hannhundeier har derfor 
rett til den avtalte paringsavgiften. Dette innebærer ikke nødvendigvis at tispa blir drektig. Hvis tispa ikke tar seg, er 
det opp til hannhundeier enten å tilby en gratis paring på nesten løpetid eller å refundere en del av paringsavgiften. 
En slik overenskomst må være skriftlig og må inkluderes i paringskontrakten før paringen finner sted. Avtale om gratis 
paring på neste løpetid utgår ved død eller ved overdragelse av eiendomsretten for hannhunden og ved død av tispa. 
I tilfeller der det kan bevises (ved sædundersøkelse) at hannhunden var infertil på paringstidspunktet, skal tispeeier få 
refundert paringsavgiften. 

Kunstig inseminasjon

Tispeeier er ansvarlig for utgifter til tapping av hannhund og inseminering. Tapping og inseminasjon skal bekreftes 
skriftlig av veterinær (se FCIs Internasjonale avlsregler pkt 13 for full tekst). Eier av hannhunden som det er tappet sæd 
fra må gi et signert paringsbevis til tispeeier i tillegg til veterinærens bekreftelse.  

Overføring av avlsrett

Som en hovedregel er den som eier tispa ved paringstidspunktet ansett som oppdretter av kullet. Rettigheter til bruk 
av en tispe eller hannhund i avl kan overføres til en tredjepart ved en kontrakt. Det er obligatorisk at overføring av avls-
rettigheter gjøres i form av skriftlige avtaler før paring finner sted. Den skriftlige avtalen om overføring av avlsrett må 
registreres i rett tid hos den organisasjonen hvor valpene skal registreres og om nødvendig i raseklubben. Avtalen må 
vedlegges registreringsanmeldelsen for valpekullet. Den må tydelig beskrive rettighetene og forpliktelsene til begge 
parter. Den som leaser en tispe blir ansett som tispas eier i forståelse av disse reglene, fra datoen for valping og fram til 
kullet er avvent.


