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VELFÆRD – FORNUFT ELLER FOR DYR?                 AVL     

I marts måned i år gik projektet »Avl for forbedret velfærd hos 

racehunde« i gang med Peter Sandøe, professor i bioetik, KU 

SUND, i spidsen. Projektet er det første af sin slags på familie-

dyrsområdet og forankret i Videncenter for Dyrevelfærd (ViD). 

Baggrunden er en rapport fra Fødevareministeriets Arbejdsgrup-

pen vedrørende Avl af Dyr, der konkluderer »at der findes en 

række alvorlige velfærdsmæssige problemer knyttet til avl af ra-

cehunde«. 

Rapporten om avl af dyr slår også fast, at de velfærdsmæssige 

problemstillinger, der er forbundet med avl af hunde og katte, 

kan skyldes to forhold. Den ene er overtypning, – hvor specifikke 

racekarakteristika bliver overdrevet, og den anden er arvelige 

sygdomme som følge af avl i relativt små og lukkede populatio-

ner. 

- Stort set alle hunderacer udgør begrænsede populationer, 

der er opstået ud fra få »foundere«, fortæller Merete Fredholm, 

der sammen med Helle Friis Proschowsky deltager i projektgrup-

pen, hvor de bidrager med deres viden indenfor genetik og avl.

- Hundeavlen er desuden langt vanskeligere at styre end pro-

duktionsdyrsavlen, fordi den er langt mere decentraliseret, og 

avlsmålene er ikke i lige så høj grad konkrete. 

Eksempler på overtypning med negative sundhedsmæssige 

Avl for 
 

hos racehunde
forbedret velfærd

Overtypning og arvelige sygdomme er et stort velfærdsproblem hos racehunde. Et nyt ViD-

projekt med titlen »Avl for forbedret velfærd hos racehunde« stiller skarpt på problemet. Emnet 

er også kernen i en stor del af det veterinærgenetiske arbejde, som Merete Fredholm, profes-

sor i husdyrgenetik, KU SUND og Helle Friis Proschowsky, dyrlæge, ph.d. og specialkonsulent i 

Dansk Kennel Klub beskæftiger sig med  

konsekvenser er den korte snude hos mops og bulldogs samt for 

meget hud hos fx shar pei. 

- Racernes udseende er beskrevet i racestandarder, men ved at 

sammenligne nutidige og ældre billeder af diverse hunderacer 

kan man se, at nogle racers udseende har ændret sig markant, 

indskyder Helle Friis Proschowsky. 

Sammen med Merete Fredholm har hun i en årrække arbejdet 

for at forbedre avlsarbejdet indenfor racehundeavlen i Danmark. 

Merete Fredholm er desuden mangeårigt medlem af DKKs sund-

hedsudvalg.

Validerede gentests
En stor del af de to specialisters arbejde har de sidste 10 år været 

koncentreret om gentests. De første gentests diagnosticerede 

typisk mutationer, der er direkte årsag til simpelt mendelsk ned-

arvede sygdomme. Inden for de senere år er der imidlertid duk-

ket nye typer af tests op. Disse påviser tilstedeværelsen af gen-

varianter, som kan øge eller mindske risikoen for specifikke syg-

domme. Tolkningen af disse nye tests er ofte mere kompliceret, 

og der er stort behov for uddannelse og rådgivning af opdræt-

terne. 

Langt hovedparten af de gentests, som Dansk Kennel Klub >
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Opbakning fra 

opdrættere og specialklubber 

er en forudsætning for at få 

fremgang i en races sundhed, men 

meget høje krav kan også have en 

negativ bagside. Et eksempel 

er racen cavalier king charles 

spaniel, hvor der er krav om to 

DNA-test og hjertescanning før 

avlsgodkendelse. I dag er kun 

25 % af de cavalier king charles 

spaniels, der registreres på årsba-

sis i Dansk Hunderegister også 

stambogsført i Dansk 

Kennel Klub.  
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godkender, er blevet valideret til dansk hundeavl i samarbejde 

med de to genetikere. Typisk vil en sådan undersøgelse udgøre 

et veterinært speciale, som Dansk Kennel Klub yder økonomisk 

bistand til. 

Det har fx været tilfældet for de to arvelige muskelsygdomme 

hos labrador CNM (centronukleær myopati) og EIC (exercise 

induced collapse). Et repræsentativt udsnit af population blev 

undersøgt med de to relevante DNA tests, hvilket afslørede mar-

kant forskel på forekomsten. Der blev kun fundet én bærer af 

CNM, men væsentligt flere bærere af EIC. Det ville altså give 

mest mening at undersøge for EIC, hvis man skulle vælge. 

På nuværende tidpunkt samarbejder Merete Fredholm og 

Helle Friis Proschowsky om et speciale, der fokuserer på diskus-

prolaps hos de tre hårlagsvarianter af gravhunde. Ud over at få 

et overblik over den generelle forekomst af sygdommen, bli-

ver det undersøgt, hvor stor sammenhængen er mellem 

forkalkede disci på røntgen og forekomsten af discuspro-

laps senere i hundens liv. 

Specialklubbernes præmisser

Specialklubberne er vigtige samarbejdspartnere, hvis 

der for alvor skal gøres noget for velfærden via avl. Der 

kan dog godt være udfordringer forbundet med dette 

samarbejde, erkender Merete Fredholm og Helle Friis 

Proschowsky. Specialklubberne er udelukkende baseret 

på frivilligt arbejde, og bestyrelserne varierer meget i for-

hold til attitude og grad af videnskabelig tilgang. Ofte ople-

ver man også, at en bestyrelsessammensætning pludselig kan 

ændres markant, så man står overfor at skulle samarbejde med 

nye personer. 

Opdrætterne og specialklubbernes opbakning er en forudsæt-

ning for at få fremgang i en races sundhed, men det er et tveæg-

get sværd at stille meget høje krav til undersøgelse af alle avls-

dyr. I nogle racer ses en tendens til, at høje krav kan få nogle 

avlere til at melde sig ud og i stedet producere racerene hvalpe 

uden stambog. 

Et eksempel er racen cavalier king charles spaniel, hvor der er 

krav om to DNA-test og hjertescanning før avlsgodkendelse. 

Kun 25 % af de cavalier king charles spaniels, der registreres på 

årsbasis i Dansk Hunderegister, er også stambogsført i Dansk 

Kennel Klub, og dette tal har været faldende over en årrække.

Følelser og fornuft i hundeavl

På spørgsmålet om hvilke mekanismer der ligger til grund for ud-

viklingen af en race mod mere og mere overtypede hunde med 

deraf følgende øget sygdomsforekomst, smiler de to eksperter 

afvæbnende og svarer, at det har de talt meget om. Dette er rent 

faktisk den ene del af projektet Avl for forbedret velfærd hos 

racehunde.

En sociolog skal forsøge at belyse de mekanismer, der ligger 

bag efterspørgslen på de overtypede racer. Målet er at skabe 

grundlag for valg af virkemidler, som kan tjene til at mindske/

påvirke denne efterspørgsel og ad den vej give forbedret vel-

færd. Den anden vigtige del af projektet er at få belyst mulighe-

derne for et sygdomsregister, hvor smådyrspraktiserende dyrlæ-

ger registrerer sygdomme hos hunde til brug både i relation til 

klientvejledning og til brug for forskningsinstitutioner. 

Et sygdomsregister vil give data for den danske hundepopula-

tion, hvilket vil overflødiggøre ekstrapolering af data fra uden-

landske undersøgelser. Læg mærke til, at man her får registrerin-

ger fra hele den danske hundepopulation og ikke kun den del, 

som frivilligt lader sig registrere med det nuværende system. 

Ligeledes kan det give et billede af, hvorvidt det sygdomsfore-

byggende arbejde, der foretages indenfor avlen af racehunde, 

rent faktisk virker. Hvad der tidligere har været anekdoter vil 

blive fakta. På den måde kan de sygdomsforebyggende tiltag 

indenfor specialklubberne forhåbentlig også opnå en form for 

kvalitetsstempel. Endelig vil et sygdomsregister kunne give 

praktiserende dyrlæger overblik over de enkelte racer og deres 

sygdomsstatus, hvilket - som ovenfor nævnt - gør dem i stand til 

at vejlede klienter på et langt bedre grundlag. 

Samtidig med at de praktiserende dyrlæger får mulighed for at 

påvirke avlsarbejdet, er det også de to eksperters håb, at dyrlæ-

gerne i forbindelse med diagnosticering og behandling også kan 

finde tid til at vejlede klienterne om, at syge individer ikke bør 

anvendes som avlsdyr.

Ny DNA-bank på KU SUND
Som yderligere en fremtidsvision gør de to eksperter mig op-

mærksom på muligheden for at kombinere data fra det fremtidi-

ge sygdomsregister og den DNA-bank for hunde, som Merete 

Fredholm åbnede den 1. januar 2014. På den måde ville man væ-

re et skridt foran i forhold til at kunne afdække, hvad der ligger 

bag en eventuel ny sygdom, som måtte opstå.  


