
 
 

 
 
 

Vurderer du å kjøpe en Jack Russell terrier?  
 
Vi i rasegruppen for Jack Russell terrier i Norge ønsker å gjøre deg oppmerksom på det 
nedenstående før du tar ditt endelige valg av oppdretter og valp: 
 
Sammen med Jack Russell terrierens (JRT) stadige økende popularitet har det de senere årene 
vokst frem et stort marked for oppdrett og salg av ikke-renrasede JRT. En ikke-renraset JRT er 
en hund som ikke er registrert i Norsk Kennel Klub (NKK). Ved annonsering kan slike valper ofte 
gjenkjennes ved et eller flere av det følgende; 
 
- "Irsk JRT", dette er ofte en blanding med Chihuahua og/eller andre raser 
 
- Black/tan: En JRT kan aldri være black/tan fordi dette ikke ligger i JRTens gener, noe som 
igjen betyr at den aktuelle hunden er en blanding av ulike raser 
 
- Ingen eller bare et av foreldredyrene har registreringspapirer fra NKK, og dermed kan det ikke 
godtgjøres at valpen er en renraset hund. Annonsøren hevder gjerne at valpene er ”renrasede, 
men ikke kan anvendes som utstillingshunder”. 
 
Valper som blir beskrevet på denne og lignende måter er blandingshunder, og de er uten en 
stamtavle som garanterer hunden som JRT. Disse valpene er oftest avlet frem utelukkende i 
økonomisk hensikt, gjerne på valpefabrikker andre steder i Europa. Valpene er ofte priset som en 
NKK registrert JRT, og i noen tilfeller høyere fordi de ”har en sjelden farge”!  
 
Så kjære fremtidige JRT valpekjøper: 
Vær trygg på at din nye valp er best mulig forberedt på resten av sitt liv! Våre oppdrettere har 
et stort ansvar for å gi valpene et godt grunnlag - noe du ikke kan forvente ved kjøp av en 
uregistrert hund!  
 
Rasegruppen for Jack Russell terrier i Norge er underlagt Norsk Terrier Klub. På hjemmesiden 
vår under www.norskterrierklub.no finnes det god informasjon om JRT og klubbens aktiviteter. 
Der finner du også kontaktinformasjon til våre erfarne valpeformidlere. Ta kontakt med dem slik 
at du kan være sikker på at det faktisk er en Jack Russell terrier du er i ferd med å kjøpe. 
 
Ikke støtt uorganisert avl! Du vet lite om hvilke forhold valper og foreldredyr lever under! 
 
 

 
 


