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1 Sammenfatning og anbefalinger 

1.1 Sammenfatning 

Justitsministeren nedsatte i 2010 en arbejdsgruppe om avl af dyr. Arbejdsgruppen, som har bestået 

af repræsentanter fra relevante myndigheder og organisationer, fik til opgave at behandle avl af 

både landbrugsdyr og familie- og hobbydyr. Ifølge sit kommissorium skulle arbejdsgruppen 

”overveje, hvordan de negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl af dyr kan begrænses, 

samtidig med at der tages hensyn til de positive aspekter ved målrettet avl af dyr”. 

Arbejdsgruppen blev endvidere anmodet ”om at forsøge at afdække omfanget af de negative 

dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl af dyr. På baggrund heraf skal arbejdsgruppen overveje, 

hvilke tiltag der kan iværksættes for at afhjælpe negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl 

af dyr, herunder eventuelle lovgivningsmæssige tiltag. De foreslåede tiltag kan være 

sektorspecifikke eller generelle eller udgøre en kombination heraf.” 

Arbejdsgruppen skulle desuden ”gennemgå og vurdere de praktiske, økonomiske, etiske og retlige 

spørgsmål, som de enkelte tiltag rejser. Arbejdsgruppen skal bl.a. overveje de vanskeligheder, der 

kan være forbundet med at regulere og eventuelt sanktionere en avlspraksis, som er foregået over en 

lang årrække.” 

Arbejdsgruppen skulle ligeledes ”overveje, i hvilket omfang de relevante erhverv og organisationer 

– eventuelt via udformningen af etiske retningslinjer eller lignende – med fordel kan inddrages i 

arbejdet med at modvirke de negative konsekvenser af avl af dyr.” 

Undervejs i sit arbejde blev gruppen af Justitsminister Lars Barfoed anmodet om at udforme en 

delrapport om avl af svin. Baggrunden for denne anmodning var en offentlig diskussion af øget 

pattegrisedødelighed som følge af avl for øget kuldstørrelse hos søer. Denne rapport er vedlagt som 

bilag. Konklusionerne fra rapporten er medtaget i nærværende rapport sammen med en opdatering 

vedrørende det faglige grundlag for udvalgets overvejelser. 

Siden nedsættelsen af arbejdsgruppen er dyrevelfærdsområdet flyttet fra Justitsministeriet til 

Fødevareministeriet. Derfor bliver den færdige rapport afleveret til Fødevareministeren. 



 6 

Avl af dyr er tæt forbundet med hold af dyr. Domesticeringen af de oprindelige husdyr indebar en 

selektion af dyr, der var bedre egnede til at leve og fungere i samarbejde med mennesket. Dette har i 

første omgang indebåret en selektion for mere tamme, mindre aggressive og mere sociale dyr 

(Jensen 2006). Senere har fokus i selektionen ændret sig imod at fremme de egenskaber, der blev 

vurderet ønskværdige, herunder specifikke ydre kendetegn og øget produktion (Jensen 2006, 

Rodenburg & Turner 2012).  

I nyere tid er avlsarbejdet intensiveret og mere effektive og præcise metoder til selektion af dyr med 

de ønskede egenskaber er udviklet og taget i anvendelse. De effektive og præcise selektionsmetoder 

er især taget i anvendelse i forhold til produktionsdyrene og i langt mindre grad for familiedyrene. 

Desuden er avlsarbejdet væsentlig forskelligt organiseret for henholdsvis produktionsdyr og 

familie- og hobbydyr. I rapporten behandles avl af henholdsvis produktionsdyr (inkl. heste) og 

familie- og hobbydyr derfor i separate afsnit. 

De to former for avl har dog én væsentlig problemstilling til fælles: Der avles med henblik på at 

fremme de egenskaber hos dyrene, som ses som nyttige eller ønskværdige fra en menneskelig 

synsvinkel. I en række tilfælde kan egenskaber, der opfattes som nyttige eller ønskværdige set fra 

en menneskelig synsvinkel, dog medføre negative konsekvenser for de berørte dyrs sundhed eller på 

anden måde være til skade for deres velfærd. 

Avlen af racehunde og racekatte begyndte for alvor i det nittende århundrede. De enkelte racer blev 

i en række tilfælde etableret på grundlag af et relativt lille antal individer, som via en stambog 

dannede grundlag for den videre avl i racen. Udvælgelsen af dyr til avl skete på grundlag af 

resultater på udstillinger, hvor fokus i høj grad var på dyrenes udseende. 

For en række hunderacer er der sket en udspaltning i forskellige avlssystemer, hvor nogle hunde af 

en bestemt race alene bliver bedømt på grundlag af, hvor godt de klarer sig på udstilling, medens 

det for andres vedkommende er præstation i forhold til forskellige former for brugsprøver, der er 

afgørende. 

Avl af racehunde og racekatte tjener til at opretholde dyr med et bestemt racepræg. Dette kan være 

forbundet med fordele, også set i forhold til dyrenes velfærd. Således vil kommende ejere med en 

vis sandsynlighed kunne forudse dyrets temperament og øvrige psykiske egenskaber, hvorved en 

del problemer i forhold til adfærd vil kunne forebygges. 
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Der er dog også en række alvorlige velfærdsmæssige problemer knyttet til avl af racehunde og 

racekatte. Disse falder groft sagt i to grupper:  

Den ene gruppe vedrører såkaldt overtypning, dvs. problemer, der knytter sig til, at man via avlen 

fremmer ekstreme træk ved dyrene. Det kan f.eks. være avl for flade hoveder hos hunde og katte. 

Som bivirkning til det ønskede udseende med flade næser viser det sig, at man får dyr, der har 

problemer med at trække vejret. Således er der en række såkaldte brachycephale racer, såsom fransk 

bulldog og perserkatte, hvor det ofte er nødvendigt at foretage kirurgiske indgreb for at sikre et 

nogenlunde ubesværet åndedræt, og hvor rigtig mange dyr har nedsat funktionsevne på grund af 

åndedrætsproblemer og kommer til at lide af en række følgesygdomme som konsekvens heraf.  

Den anden gruppe af problemer vedrører såkaldte arveligt betingede sygdomme, som ikke på nogen 

åbenlys måde hænger sammen med de mål, der avles efter. Her er der tale om sygdomme, som er 

kommet ind i en race via tilfældigheder, og som bliver fastholdt på grund af den høje grad af indavl 

blandt racehunde og -katte. F.eks. lider en stor andel af hunde af racen cavalier king charles spaniel 

bl.a. af en alvorlig hjertelidelse, som medfører tidlig død for mange af disse hunde.  

Medens de velfærdsmæssige problemer i avlen af produktionsdyr i høj grad skyldes en målrettet og 

professionelt gennemført avl drevet af økonomiske motiver, så er situationen inden for avl af 

racehunde og racekatte noget anderledes. Denne form for avl er i høj grad decentraliseret og idet der 

ikke foretages systematisk indsamling af data, er det vanskeligt at benytte avlsmetoder, der er på 

omgangshøjde med nutidens videnskabeligt baserede viden inden for genetik og avl. Det skal dog 

bemærkes, at udvikling og anvendelse af DNA-test for simpelt mendelsk nedarvede sygdomme er 

under kraftig udvikling inden for dette område. Samtidig er der selvfølgelig også en lighed mellem 

de to former for avl, idet det i høj grad er markedsbestemte modetrends, som er med til at 

bestemme, hvilke typer af hunde og katte, som forbrugerne efterspørger, og som der derfor avles 

efter. Således har man f.eks. gennem en årrække set en øget efterspørgsel efter franske bulldogs og 

andre hunde fremavlet med et fladt hoved. 

Avlen af racehunde har tidligere været styret af en række centrale og nationalt funderede 

avlsorganisationer, der er samlet i sammenslutninger, som varetager afholdelse af udstillinger og 

stambogsføring. I stigende grad ser man dog, at avlen af racehunde og – katte foregår uden for de 

etablerede organisationer, og der er også en stigende import af racehunde og – katte, ikke mindst fra 

Østeuropa. Derfor er det ikke muligt at regulere avlen blot ved at stille krav til de centrale 
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avlsorganisationer, idet kun en lille del af avlen styres af disse organisationer. Således tegner disse 

organisationer sig i Danmark kun for ca. 25 % af hundeavlen med store variationer mellem de 

forskellige racer. Der er behov for også at skabe øget viden og ændre holdninger hos de mennesker, 

som køber racehunde og racekatte. 

Avlen af produktionsdyrene har, siden man i første halvdel af det 20. århundrede begyndte at avle 

systematisk, været baseret på genetisk indsigt og har været rettet mod at fremme de egenskaber, 

som er relevante set fra en produktionsmæssig synsvinkel. For grise og slagtekyllinger, der skulle 

tjene til produktion af kød, har man avlet for hurtig vækst og høj andel af kød i forhold til fedt. For 

malkekøer har man avlet for øget mælkeydelse. For æglæggende høner har man avlet for stor 

ægproduktion. I stigende grad er avlen af produktionsdyr centraliseret hos store, ofte multinationale, 

avlsselskaber, som gør brug af de mest effektive redskaber til at fremme deres mål. 

Over tid er avlsmålene på forskellig måde blevet raffineret. For eksempel har man fremavlet 

slagtekyllinger med særlig stor brystmuskel, idet der er særlig efterspørgsel efter udskæring af 

brystfileter hos kyllinger. I avlen af malkekøer har man kunnet fremme enten protein eller 

mælkefedt, alt efter behov. Og i avlen af svin er man begyndt at avle for øget kuldstørrelse med 

henblik på at kunne øge antallet af grise, som hver so kan producere per år. 

Den ensidige avl for produktionsegenskaber har på forskellig vis påvirket dyrenes sundhed i negativ 

retning og har på anden måde haft negative konsekvenser for de berørte dyrs velfærd. For eksempel 

har man set en stærkt øget forekomst af benproblemer hos de hurtigtvoksende slagtekyllinger og i et 

vist omfang også hos grisene. Den hurtige vækst hos slagtekyllinger betyder også, at det er 

nødvendigt at anvende restriktiv fodring hos forældredyrene, da de bliver for tunge, hvis de fodres 

efter ædelyst. Hos malkekøer, der er blevet fremavlet til at give stadig mere mælk, har man set en 

øget forekomst af yverbetændelse, klovproblemer og diverse stofskiftelidelser. Og i svineavlen har 

man indtil for få år siden set en stærkt øget pattegrisedødelighed, der dog nu synes at være for 

nedadgående. 

De nævnte sundhedsproblemer rammer ikke alene dyrene, de kan også have negative konsekvenser 

for produktionsøkonomien. For eksempel har det vist sig, at sygdomsproblemer som følge af 

ensidig avl for øget mælkeydelse hos malkekøer giver store omkostninger for produktionen, og en 

form for avl, hvor der også tages hensyn til at begrænse produktionsbetingede sygdomme, har under 

forhold som i Norden vist sig mere lønsom. Derfor har avlen af malkekøer i de nordiske lande, hvor 
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der er en god sygdomsregistrering, i de seneste årtier bevæget sig i retning af at fremme sundhed og 

velfærd for malkekøerne. 

Tendenser til en tilsvarende udvikling har man set inden for avlen af grise. Her valgte selskabet 

DanAvl i 2004 at ændre avlsmålet, således at der ikke længere avles for antallet af fødte grise, men i 

stedet for antallet af grise, som er levende dag 5. Som følge heraf er pattegrisedødeligheden hos de 

renracede dyr nu faldet til samme niveau som den var i svineproduktionen, før man i 1992 begyndte 

at avle for kuldstørrelse. Opgørelser foretaget af Videncenter for Svineproduktion viser et fald i 

pattegrisedødeligheden i produktionsbesætningerne på 0,6 % i hvert af årene 2010-2012
1
. Dermed 

ser det ud som om, at det fald i pattegrisedødelighed, der er dokumenteret i avlsbesætningerne, slår 

igennem i produktionsbesætningerne, svarende til hvad man skulle forvente i forhold til den 

videnskabelige litteratur om emnet
2
. Det er dog vigtigt at betone, at der er tale om opgørelser fra 

erhvervet, som ikke har været genstand for en uvildig videnskabelig vurdering.  

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå, hvor stor en del af faldet, der kan tilskrives 

ændringer i avlsmålet, og hvor stor en del, der kan tilskrives forbedret management.  

For at sikre, at der er tale om et vedvarende og reelt fald i pattegrisedødeligheden, bør udviklingen 

løbende overvåges og underkastes en uvildig, videnskabelig vurdering. 

Desværre er det ikke sådan at bestræbelsen på at sikre økonomisk optimering i avlen af 

landbrugsdyr automatisk vil medføre, at dyrevelfærd vil blive fremmet via avlen. Det er fortsat 

nogle potentielle konflikter mellem avl rettet mod den mest effektive produktion og avl rettet mod 

at fremme dyrenes velfærd. Således vil den produktionsmæssigt set mest effektive avl nok undgå at 

skabe ekstreme problemer for dyrenes sundhed og velfærd, men der vil stadig være et vist niveau af 

avlsbetingede velfærdsproblemer, som kunne mindskes væsentligt, hvis fokus alene var på at 

fremme dyrevelfærd. For eksempel har man i avlen af slagtekyllinger set en begrænsning af 

benproblemer, således at der er sket et fald i forekomsten af Tibia Dyschondroplasi (TD) og en 

                                                 

1
 ”Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2012”, udkast til notat udarbejdet af Videncenter for 

Svineproduktion. Udleveret på møde i arbejdsgruppen vedrørende avl af dyr den 30. maj 2013. 

2
 Se Nielsen et al. (2013) og Rutherford et al. (2013). 
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bedring af Gait Score (GS), men der stadig et meget større niveau af benproblemer, end der er hos 

racer, som ikke er blevet fremavlet til hurtig vækst. 

Samtidig er det vigtigt at forstå, at de avlsrelaterede velfærdsproblemer hænger tæt sammen med 

måden, som dyrenes holdes og passes på. For eksempel medfører det øgede antal fravænnede 

pattegrise i sammenhæng med den øgede kuldstørrelse, at en so typisk får flere grise, end hun selv 

er i stand til at passe. Det betyder, at en del grise skal opfostres med såkaldte ammesøer.  Velfærden 

for disse søer er i høj grad bestemt af det staldsystem, som de placeres i, idet ikke alene 

management, men også selve staldindretningen har betydning for dyrenes velfærd. På nuværende 

tidspunkt holdes farende og diegivende søer typisk i et system, hvor de står fikseret i en såkaldt 

farebøjle, hvilket medfører reduceret velfærd for søerne.  I arbejdsgruppens delrapport om avl af 

svin (2010) belyses problemer vedrørende løsdrift eller brug af farebøjler sammenholdt med 

pattegrisedødelighed. 

En særlig problemstilling i forbindelse med øget pattegrisedødelighed ses i den økologiske 

produktion og formodentlig også i andre produktioner, der baseres sig på udendørs hold af søer i 

farehytter. I en nyligt udkommet rapport (Sørensen & Pedersen, 2013) er dokumenteret en meget 

høj pattegrisedødelighed (33 %). Tallet er baseret på informationer fra et antal faringer i perioden 

2007-2008. Årsagen til den høje dødelighed kan blandt andet tilskrives, at brug af ammesøer og 

faringsovervågning, som anvendes i konventionelle besætninger, kun vanskeligt kan praktiseres i 

økologiske og andre besætninger, hvor søerne holdes udendørs.  

Rapporten anbefaler blandt andet, at genetisk selektion af søer til økologisk- og frilandsproduktion 

med en kuldstørrelse, der er bedre tilpasset soens fysiologi, kan være en mulig løsning til reduktion 

af pattegrisedødeligheden.  

Flere af arbejdsgruppens medlemmer, som repræsenterer erhvervet, mener dog, at det er urealistisk 

at opstille et effektivt avlsarbejde, der under udendørs betingelser kan opsamle en relevant mængde 

data, der vil være i stand til skabe det nødvendige selektionsdifferentiale og dermed en relevant 

avlsmæssig fremgang for sådanne egenskaber. Hvis man vil søge avlsmæssige løsninger, skal man 

ifølge disse medlemmer snarere søge andre racer, fremfor at søge tilpasninger i de nuværende 

avlspopulationer. 
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Det skal også understreges, at den systematiske husdyravl på en række punkter har medført 

ubetvivleligt positive effekter i forhold til dyrenes velfærd. Det gælder for eksempel avl rettet mod 

at begrænse eller fjerne forskellige arvelige lidelser. 

 

1.2 Anbefalinger 

Arbejdsgruppen er på baggrund af sin analyse kommet med en række anbefalinger: 

Disse anbefalinger knytter sig til følgende syv former for virkemidler: 1) Direkte juridiske 

virkemidler: Generelle krav i dyreværnsloven; 2) Direkte juridiske virkemidler: Specifikke krav i 

dyreværnsloven og bestemmelser udstedt i medfør af loven; 3) Indirekte juridiske virkemidler: 

Incitamenter via købeloven og lignende; 4) Åbenhed om avlen; 5) Normer for god praksis; 6) 

Påvirkning af viden og holdninger; og 7) Nye redskaber til at styrke avl i retning af øget velfærd. 

1) Direkte juridiske virkemidler: Generelle krav i dyreværnsloven 

På nuværende tidspunkt er der i dyreværnslovgivningen kun regler for avl af landbrugsdyr. På den 

baggrund foreslår arbejdsgruppen, at der formuleres lovgivningsmæssige krav, som omfatter alle 

husdyr og ikke kun landbrugsdyr, og som angiver, at avlen af familie- og hobbydyr skal ske på en måde, 

så man har grund til at forvente, at afkommet vil bevæge sig ubesværet, have et normalt syn, trække 

vejret frit, have et godt helbred og kunne føde uhindret. Regler i lovgivningen løser ikke i sig selv 

problemerne i forbindelse med avl af familiedyr, men de sender et vigtigt signal. Dette signal kan 

bruges i en række sammenhænge og af forskellige grupper til at fastholde målsætningen om, at avl 

af familiedyr skal ske på en måde, hvor der tages hensyn til afkommets velfærd.  

Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at der ikke må avles på hunde, der er frygtsomme eller 

aggressive.  

Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der fastsættes et forbud mod at holde blandinger mellem vilde 

og tamme arter eller racer af hunde eller katte, med angivelse den maksimalt tilladte 

indkrydsningsgrad af vilde racer. 

Muligheden for at forbyde racer, hvor raceklubber undlader at bringe avlen i en retning, som kan 

afhjælpe arvelige problemer, bør overvejes.  

2) Direkte juridiske virkemidler: Specifikke krav i dyreværnsloven og bestemmelser udstedt i 
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medfør af loven 

Med hensyn til landbrugsdyr har arbejdsgruppen overvejet, om avlen bør reguleres ved specifikke, 

lovmæssige krav til avlen, f.eks. at der indføres en øvre grænse for kuldstørrelse hos søer. Et flertal 

af arbejdsgruppens medlemmer (de sagkyndige medlemmer Peer Berg og Merete Fredholm, 

medlemmerne udpeget efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer, Dyreværnsrådet, Dansk Kennel 

Klub, Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation (DOSO)
3
, Den Danske 

Dyrlægeforening, Felis Danica, Det Dyreetiske Råd, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri og Fødevarestyrelsen, samt arbejdsgruppens formand, Peter Sandøe) kan dog ikke 

anbefale, at området gøres til genstand for regulering på nuværende tidspunkt. Flertallet har i den 

forbindelse lagt vægt på det forhold, at der efter indførelsen af avlsmålet LG5 (levende grise på dag 

fem) er konstateret et fald i pattegrisedødeligheden for avls- og opformeringsbesætninger. Samtidig 

bemærkes det, at der ikke i de øvrige europæiske lande, fra hvilke arbejdsgruppen har modtaget 

information om lovgivningen vedrørende avl af landbrugsdyr, ses at være fastsat en sådan direkte 

regulering af svineavlen. Flertallet finder, at en regulering her – uagtet at den formodentlig i teorien 

kunne have en positiv effekt på dyrevelfærden – i praksis ville lukke dansk svineavl, fordi de 

danske svineproducenter formentlig blot ville importere avlsmateriale fra udenlandske 

avlsselskaber. I stedet for regulering af avlen bør der efter flertallets opfattelse på nuværende 

tidspunkt stilles krav til erhvervet om, at der efter en kortere årrække gøres rede for udviklingen i 

pattegrisedødeligheden, herunder i hvilket omfang det forventede fald i dødeligheden som følge af 

indførelsen af LG5 i avlsmålet, faktisk indtræder i produktionsbesætningerne. 

Et mindretal (medlemmet udpeget efter indstilling fra Dyrenes Beskyttelse)
4
 finder, at der principielt 

set bør fastsættes regler for, at pattegrise ikke bør avles på en sådan måde, at kuldstørrelserne 

overstiger hvad soen selv kan passe. Mindretallet bemærker, at dette blev anbefalet af EFSA i 2007. 

Mindretallet bemærker endvidere, at der er mange små og svage grise i store kuld, og at disse typisk 

dør af kulde, sult eller ved klemning, hvilket er forbundet med væsentlig lidelse. Idet faringerne 

                                                 

3
 Selvom arbejdsgruppemedlemmet udpeget af DOSO ikke finder, at der bør stilles specifikke lovmæssige krav til 

avlen, har DOSO oplyst, at de foreninger, der står bag DOSO, finder, at der bør stilles specifikke, lovmæssige krav til 

avlen. 

4
 Selvom arbejdsgruppemedlemmet udpeget af DOSO er enig med flertallet, har DOSO oplyst, at de foreninger, der står 

bag DOSO, bakker op om de synspunkter, der er fremført af medlemmet udpeget af Dyrenes Beskyttelse  
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bliver længere og mere komplicerede, kræves der faringsovervågning og faringshjælp, hvilket er 

problematisk, idet søer ofte farer udenfor normal arbejdstid, og idet de fleste grise netop dør i 

timerne omkring faringen. Mindretallet finder det endelig problematisk, at avlen fører til stadigt 

større brug af ammesøer, fordi søerne får flere og flere grise – et problem, som LG5 efter 

mindretallets opfattelse ikke løser, tværtimod. 

 

3) Indirekte juridiske virkemidler: Incitamenter via købeloven og lignende 

Købere af hunde og katte kan gøre et erstatningsansvar gældende over for sælgere af hvalpe eller 

killinger, som viser sig at have sundhedsproblemer, der skyldes avlen. Dermed vil der være et 

økonomisk incitament for avlere til at gøre mere for at forebygge arveligt betingede problemer. 

Særligt interessant i denne sammenhæng er købeloven. Ifølge denne har købere i forbindelse med 

erhvervsmæssig handel med dyr en almindelig reklamationsret inden for de første 2 år efter købet. 

Mange købere af hunde og katte er ikke klar over deres rettigheder i henhold til købeloven. Der er 

derfor behov for øget information og vidensdeling på dette område. 

4) Åbenhed om avlen 

Med åbenhed menes her dokumentation af, hvilke egenskaber, der indgår i avlsarbejdet, hvordan de 

vægtes, samt den forventede effekt af avlsarbejdet, både for de egenskaber, der direkte selekteres 

for, og for de egenskaber, der ikke direkte indgår i avlsmålet.  

For en meget stor del af avlen af hobby- og familiedyr er det ikke gennemskueligt, hvilke problemer 

avlen medfører for fremtidige generationer af dyr, hvilket bl.a. hænger sammen med manglende 

indsamling af viden. Der bør rettes op på dette, blandt andet ved hjælp af de praktiserende dyrlæger, 

der kan bidrage til registrering af relevante data og med information om sundhedsproblemer. 

Endvidere bør danske forskningsinstitutioner rette opmærksomheden mod problemstillingen. Det 

bør f.eks. overvejes, om Videncenter for Dyrevelfærd kan bidrage til etablering af databaser og 

indsamling af data. Der bør også søges støtte fra andre offentlige forskningskasser til forskning og 

udvikling på området. 

Dansk avl af såvel svin som kvæg foregår allerede nu på en måde, hvor samfundet kan få indsigt i, 

hvilke problemer avlen giver anledning til. Den samme mulighed for offentlig indsigt i avlen er ikke 

til stede i en stor del af den udenlandsk baserede husdyravl, ikke mindst når det gælder fjerkræ og 

nzf676
Highlight
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svin. Det skal i den forbindelse bemærkes, at alt det avlsmateriale, der indgår i dansk 

fjerkræproduktion er baseret på import fra multinationale avlsfirmaer. Der bør i international 

sammenhæng arbejdes for at sikre øget gennemskuelighed. Både myndigheder og markedet bør 

lægge pres på de udenlandske avlsvirksomheder for at søge at åbne op for de avlsmål, som 

virksomhederne arbejder med, og for verifikation af informationerne om avlsmålene, og dermed 

øge modtagerlandenes indflydelse på avlen. 

 

5) Normer for god praksis 

For at modvirke, at avl af familiedyr sker på en måde, så det er til skade for afkommets velfærd og 

sundhed, er det vigtigt, at de forskellige professionelle grupper og frivillige organisationer vedtager 

og arbejder på at implementere normer for god praksis, som modvirker avl af familiedyr, som har 

genetisk bestemte sundhedsproblemer eller på anden måde via avlen kommer til at lide under nedsat 

velfærd. De vigtigste grupper og organisationer, som bør have normer for god praksis på dette 

område, er praktiserende dyrlæger, som arbejder med hund og kat, dommere på hunde- og 

katteudstillinger, samt raceklubber og andre foreninger, der organiserer hunde- og katteavlere. 

I overensstemmelse med den europæiske Code of Good Practise angiver de store danske 

avlsselskaber inden for kvæg og svin, at husdyrsundhed og velfærd indgår i deres avlsmål. Code of 

Good Practise, angiver en række fornuftige mål, men mangler gennemsigtighed og 

sanktionsmuligheder. Der er også for svin og fjerkræ en mangel på komparativ information, der kan 

hjælpe husdyrproducenter til at vælge de dyr, der passer bedst til de produktionsbetingelser de har. 

Linjer af dyr sælges i høj grad som brands, med anprisninger af deres positive egenskaber. Der er 

derfor behov for, at de ansvarlige selskaber videreudvikler deres normer for god praksis i forhold til 

avl af landbrugsdyr. 
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6) Påvirkning af viden og holdninger 

Viden om arveligt betingede lidelser hos familiedyr bør være let tilgængelig for potentielle købere 

af hundehvalpe, kattekillinger m.m., DKK
5
 og lignende organisationer, dyreværnsorganisationer, 

DDD
6
, offentlige forskningsinstitutioner, Videncenter for Dyrevelfærd bør videregive disse 

oplysninger i videst muligt omfang. Let tilgængelige brochurer og internetsider er eksempler på 

redskaber, der med fordel kunne anvendes i en sådan informationsindsats. Der er således brug for 

saglig oplysning om avlsbetingede velfærdsproblemer rettet mod potentielle købere af hvalpe og 

killinger. Der er dog ikke alene brug for saglig oplysning, men også holdningsbearbejdning, der kan 

få mennesker til f.eks. at se en fladnæset hund eller kat med åndedrætsproblemer som en syg stakkel 

snarere end som en charmerende følgesvend. 

For så vidt angår landbrugsdyr bør der være fokus på markedsdrevet dyrevelfærd, hvor forbrugernes 

efterspørgsel af varer, der er produceret under dyrevelfærdsmæssigt gunstige forhold, øger behovet 

for udbuddet, og dermed produktionen, af sådanne varer, og hvor ansvarlig husdyravl indgår som 

led i det, der definerer dyrevelfærdsmæssigt gunstige forhold. 

Viden om de avlsmæssigt betingede velfærdsproblemer hos landbrugsdyr bør være let tilgængelig 

for forbrugerne, så de via deres forbrugsvalg har mulighed for at påvirke forholdene. Denne viden 

kan f.eks. ske ved hjemmesider, debatindlæg m.m.. Forskningsinstitutioner, 

dyreværnsorganisationer, Videncenter for Dyrevelfærd, fødevareproducenter og distributører er 

mulige aktører i denne sammenhæng.  

 

7) Nye redskaber til at styrke avl i retning af øget velfærd. 

Arbejdsgruppen finder, at der inden for avlen af familiedyr er behov for at inddrage og kritisk 

vurdere nye avlsredskaber. 

Nytænkning inden for avl af svin og andre produktionsdyr må i vidt omfang komme fra forsknings- 

og udviklingsaktiviteter. Fokus for den nationale forskning og udvikling bestemmes blandt andet af 

                                                 

5
 Dansk Kennel Klub 

6
 Den Danske Dyrlægeforening 
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landbrugets afgiftsfonde og af de forsknings- og udviklingsprogrammer, der udbydes af diverse 

ministerier. For begge gælder det, at en bred vifte af interessentgrupper har indflydelse på deres 

prioritering. Ad denne vej er der mulighed for at påvirke det vidensgrundlag, som avlsarbejdet er 

baseret på. En øget inddragelse af sundheds- og velfærdsrelaterede egenskaber forudsætter generelt 

et øget vidensgrundlag, og i mange tilfælde også teknologisk grundlag, for at kunne implementeres i 

praksis.  
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2 Arbejdsgruppen og arbejdsgrupperapporten 

2.1 Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium 

Arbejdsgruppens kommissorium af 25. august 2010 lyder således: 

”1. Målrettet avl af dyr kan have positive virkninger. Ved hjælp af selektiv avl af dyr er det bl.a. 

muligt at sikre sundere og mere produktive husdyr til brug i landbrugssektoren eller at begrænse 

uhensigtsmæssige karakteristika hos kæledyr. 

Det kan imidlertid blive velfærdstruende for de dyr, der fremavles, hvis en målrettet fremavling af 

særlige karakteristika finder sted i overdreven grad. Der er således bl.a. set eksempler på, at denne 

type af avl medfører fysiologiske og sundhedsmæssige ændringer for de pågældende dyr, herunder 

gangbesvær, ændret lungefunktion, og at fødsler ikke kan finde sted naturligt, men må gennemføres 

ved kejsersnit. 

Endvidere kan manglende opmærksomhed på adfærdsmæssige karaktertræk ved udvælgelsen af 

avlsdyr have negative konsekvenser for afkommets velfærd, f.eks. når dyrene som følge af 

overdreven aggression eller frygtsomhed ikke er velfungerende. 

Herudover kan arvelige sygdomme videreføres, hvis der ikke aktivt tages de nødvendige skridt, 

f.eks. i form af undersøgelser af avlsdyrene med henblik på at sikre, at kun sunde dyr indgår i avlen. 

Den nærmere afgrænsning af, hvilke karakteristika mv. der har negative konsekvenser for 

dyrevelfærden, og hvilke, der har dyrevelfærdsfremmende konsekvenser, kan i praksis være 

vanskelig at foretage. Afgrænsningen vil bl.a. afhænge af den pågældende dyreraces karakteristika, 

omfanget af den ulempe, som dyret påføres, samt hvor indgribende det eventuelt vil være at 

afhjælpe den konkrete ulempe. Herudover vil afgrænsningen afhænge af vanskelige og principielle 

overvejelser af navnlig etisk, dyrevelfærdsmæssig og praktisk karakter. 

2. Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr indeholder i § 17, stk. 1, et forbud 

mod anvendelsen af naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre de 

berørte dyr smerte, skade, lidelse, angst, varigt men eller væsentlig ulempe. 
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Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 18, at der ikke må holdes dyr til landbrugsformål, hvis 

det ikke ud fra dyrets genotype eller fænotype med rimelighed kan forventes, at det kan ske uden at 

skade dyrets sundhed eller velfærd. 

Bestemmelserne finder alene anvendelse på landbrugsdyr. De finder således ikke anvendelse på 

familie- og hobbydyr. 

3. Bl.a. på baggrund af det anførte har Dyreværnsrådet og Det Dyreetiske Råd i en fælles 

henvendelse til Justitsministeriet opfordret til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som har til formål 

at foreslå nærmere regler om avl af dyr. 

Justitsministeriet er enig i, at det bør overvejes, om der kan være behov for at tage yderligere 

initiativer vedrørende avl af dyr med henblik på at afhjælpe negative dyrevelfærdsmæssige 

konsekvenser heraf. 

Justitsministeriet har derfor besluttet at nedsætte en sagkyndig arbejdsgruppe med repræsentation 

fra relevante myndigheder og organisationer, som nærmere skal overveje, hvordan det bedst muligt 

sikres, at avl af dyr finder sted på en måde, der er etisk og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig. 

4. Arbejdsgruppen skal overveje, hvordan de negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl af 

dyr kan begrænses, samtidig med at der tages hensyn til de positive aspekter ved målrettet avl af 

dyr. 

Arbejdsgruppen anmodes i den forbindelse om at forsøge at afdække omfanget af de negative 

dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl af dyr. På baggrund heraf skal arbejdsgruppen overveje, 

hvilke tiltag der kan iværksættes for at afhjælpe negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl 

af dyr, herunder eventuelle lovgivningsmæssige tiltag. De foreslåede tiltag kan være 

sektorspecifikke eller generelle eller udgøre en kombination heraf. 

Arbejdsgruppen skal behandle avl af både landbrugsdyr og familie- og hobbydyr. 

Arbejdsgruppen skal gennemgå og vurdere de praktiske, økonomiske, etiske og retlige spørgsmål, 

som de enkelte tiltag rejser. Arbejdsgruppen skal bl.a. overveje de vanskeligheder, der kan være 

forbundet med at regulere og eventuelt sanktionere en avlspraksis, som er foregået over en lang 

årrække. 
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Arbejdsgruppen skal ligeledes overveje, i hvilket omfang de relevante erhverv og organisationer – 

eventuelt via udformningen af etiske retningslinjer eller lignende – med fordel kan inddrages i 

arbejdet med at modvirke de negative konsekvenser af avl af dyr. 

Arbejdsgruppen skal som udgangspunkt ikke inddrage spørgsmål vedrørende kloning og 

genmodificering af dyr i sit arbejde. 

Det forudsættes, at arbejdsgruppen som grundlag for sine overvejelser i fornødent omfang indhenter 

oplysninger om retstilstanden og erfaringerne i andre lande, herunder de øvrige nordiske lande. 

Arbejdsgruppen skal så vidt muligt færdiggøre sit arbejde inden udgangen af juni 2012.” 

Arbejdsgruppens medlemmer blev beskikket – og arbejdsgruppen dermed nedsat – den 6. oktober 

2010. Den Danske Dyrlægeforenings repræsentant blev dog først udpeget den 21. december 2010. 

Ved en beretning af 3. marts 2011 redegjorde Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri for dets overvejelser vedrørende pattegrisedødelighed i den danske svineproduktion. 

Udvalget tilkendegav i den forbindelse, at justitsministeren burde pålægge arbejdsgruppen om avl 

af dyr at behandle spørgsmålene i relation til de danske avlsmetoder i svineproduktionen som den 

første opgave, og at arbejdsgruppen burde afgive en delrapport om emnet inden udgangen af 2011. 

Ved brev af 18. april 2011 til arbejdsgruppens formand professor Peter Sandøe anmodede 

justitsministeren på denne baggrund arbejdsgruppen om at afgive en delrapport om avl af svin inden 

udgangen af 2011. 

Det bemærkes, at det ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev bestemt, at ressortansvaret 

for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, familie- og hobbydyr samt 

eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr, avl af dyr, dyreforsøg og kloning og 

genmodificering af dyr overføres fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og 

fiskeri pr. 19. december 2011. Ligeledes blev det ved resolutionen bestemt, at bl.a. ressortansvaret 

for arbejdsgruppen om avl af dyr overføres fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, 

landbrug og fiskeri pr. 19. december 2011. 

2.2 Arbejdsgruppens sammensætning 

Arbejdsgruppen har ved afgivelse af denne rapport haft følgende sammensætning: 
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Formand: 

Professor Peter Sandøe, Københavns Universitet  

Øvrige medlemmer: 

Professor Merete Fredholm, Københavns Universitet (sagkyndigt medlem) 

Seniorforsker Peer Berg, Aarhus Universitet (sagkyndigt medlem) 

Formand Jørgen Hindse, Dansk Kennel Klub 

Afdelingsleder Per Olsen, Landbrug & Fødevarer 

Seniorkonsulent Sten Pedersen, Landbrug & Fødevarer 

Direktør Gert Pedersen Aamand, Landbrug & Fødevarer 

Afdelingsleder Anders Vernersen, Landbrug & Fødevarer (uden stemmeret) 

Professor Lene Munksgaard, Dyreværnsrådet 

Projektleder Birgitte Iversen Damm, Dyrenes Beskyttelse  

Projektleder Lotte Brink, Dyrenes Beskyttelse (uden stemmeret) 

Direktør Peter Mollerup, Dyreværnsorganisationernes Samarbejds-organisation (DOSO) (uden 

stemmeret) 

Dyrlæge Carsten Mortensen, Dyreværnsorganisationernes Samarbejds-organisation (DOSO) 

Dyrlæge Ingeborg Mølbak, Dyreværnsrådet (uden stemmeret) 

Dyrlæge Anne Sørensen, Det Dyreetiske Råd 

Jette Eva Madsen, Felis Danica 

Dyrlæge Karina Ryborg, Den Danske Dyrlægeforening 

Dyrlæge Lene Thorup, Den Danske Dyrlægeforening (uden stemmeret) 

Veterinærinspektør Birte Broberg, Fødevarestyrelsen 
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Kontorchef Jens Teilberg Søndergaard, Justitsministeriet, har indtil den 14. juni 2011 været medlem 

af arbejdsgruppen. Fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har hhv. kontorchef Rikke 

Freil Laulund, fuldmægtig Katrine Lindegaard og dyrlæge Dorte Lene Schrøder Petersen deltaget. 

Fra Dyrenes Beskyttelse har dyrevelfærdschef Pernille Fraas Johnsen deltaget frem til september 

2012, hvor hun blev afløst af Birgitte Iversen Damm. 

Fuldmægtig i Justitsministeriet Christian Wiese Svanberg har fungeret som sekretær for 

arbejdsgruppen indtil den 31. august 2011. Dernæst fungerede fuldmægtig i Justitsministeriet indtil 

den 18. december 2011, derefter i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Morten Juul 

Gjermundbo som sekretær indtil den 25. januar 2012. Herefter fungerede dyrlæge i 

Fødevarestyrelsen Sanne Christiansen Leth som sekretær frem til 1. februar 2013. Herefter har 

dyrlæge Susanne Krarup Larsen, Fødevarestyrelsen, fungeret som sekretær. 

 

2.3 Arbejdsgruppens arbejde 

Arbejdsgruppen har været organiseret i to underarbejdsgrupper vedrørende henholdsvis avl af 

familie- og hobbydyr og avl af landbrugsdyr. Arbejdsgruppen har afholdt fem samlede møder, 

underarbejdsgruppen vedrørende avl af landbrugsdyr har afholdt otte møder og 

underarbejdsgruppen vedrørende avl af familie- og hobbydyr har afholdt fem møder. 

Arbejdsgruppen besluttede ved sit første møde den 11. januar 2011, at der alene udarbejdes 

beslutningsreferater i forbindelse med den samlede arbejdsgruppes møder. 

2.4 Arbejdsgrupperapportens opbygning og indhold 

I afsnit 1 sammenfattes arbejdsgruppens forslag og synspunkter 

Afsnit 2 omhandler arbejdsgruppen og arbejdsgrupperapportens opbygning.. 

Afsnit 3 indeholder en redegørelse for avl af familie- og hobbydyr. 

Afsnit 4 indeholder en redegørelse for avl af landbrugsdyr (inklusive heste).  

Afsnit 5 omhandler lovgivning i Danmark og i udlandet 

Afsnit 6 omhandler virkemidler og anbefalinger  
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3 Familie- og hobbydyr 

3.1 Udviklingen af avl på området 

Domesticering af både hund og kat går mange tusinde år tilbage. Hundens og kattens stamfader er 

hhv. ulven (Canis lupus) og vildkatten (Felis libyca). Domesticeringen af ulven er oprindeligt 

primært sket gennem udvælgelse af dyr med egenskaber, der kunne være til gavn for mennesker, 

f.eks. i forbindelse med jagt og bevogtning, medens selektionen af katte for at opfylde behov hos 

mennesker har været mere indirekte. Systematisk udvælgelse af specifikke dyr til avl med henblik 

på at fremavle bestemte adfærdsmæssige og eksteriørmæssige egenskaber fører til etablering af en 

race. Den klassiske definition på en race er dyr, som ved udvælgelse og planlagt avl er kommet til at 

ligne hinanden, og som nedarver disse egenskaber til deres afkom. Afghansk mynde og chow chow 

er blandt verdens ældste hunderacer. Afghaner-lignende hunde er afbildet i 4.000 år gamle 

grottetegninger i Afghanistan. Afghaneren er oprindeligt blevet brugt som vagt- og hyrdehund, men 

også til jagt på klovdyr, ørkenræv og kanin. Chow chowen, som stammer fra de kinesiske og 

mongolske sletter, blev også oprindeligt opdrættet og fremavlet som vagt- og hyrdehund. Den 

havde dog også en anden speciel rolle i det mongolske samfund, idet racen blev opdrættet til føde. 

Langt de fleste af de hunderacer, vi har i dag, er imidlertid etableret inden for de sidste 200 år. Det 

er også først inden for denne tidsperiode, at den etablerede hundeavl, organiseret omkring 

stambogsførende organisationer er opstået.  

Den hundepopulation, vi omgiver os med i den vestlige verden i dag, kan inddeles i racehunde med 

stambøger, racehunde uden stambøger samt blandinger. I en række lande findes der desuden 

populationer af gadehunde, som har udviklet et ensartet præg uden at være racehunde.  

I den vestlige verden sker avl af både racehunde og -katte nu i henhold til nedskrevne 

racestandarder, som for hundens vedkommende, i de fleste europæiske lande, er godkendt af 

Fédération Cynologigue International (FCI), og for kattens vedkommende er godkendt af 

Fédération Internationale Féline (FIFe). Der findes hhv. ca. 400 og 40 forskellige hunde- og 

katteracer på verdensplan. I Danmark bliver ca. 25 % af hundene og skønsmæssigt ca. 5% af 

kattene stambogsførte. Andelen af racehunde og, til en vis grad, også racekatte udgør imidlertid en 
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langt større andel af populationen end antallet af stambogsførte individer antyder, idet der 

produceres et stort antal racerene dyr uden stamtavler. 

Den største enkeltfaktor af betydning for udviklingen af avlen af racerene dyr er de vurderinger af 

de kommende avlsdyr, der foretages på udstillinger. Det er primært på udstillinger racestandarderne 

bliver fortolket, så når der f.eks. i standarden for engelsk bulldog er anført, at bulldogs skal have ”a 

massive short-faced head” (FCI- nr. 149), og i standarden for perserkatte er anført, at persere skal 

være ”snub nosed”, er det på udstillingerne, man har mulighed for at gradbøje de morfologiske 

beskrivelser ved præmiering af dyr med mere eller mindre ekstreme fænotyper. Dette er af stor 

betydning for udviklingen af de enkelte racer, fordi der kan skabes modestrømninger, som 

favoriserer ekstremerne (overtypning). I ekstreme tilfælde kan overtypning have velfærdsmæssige 

konsekvenser, og kan ydermere også introducere arvelige sygdomme.  

En anden væsentlig faktor, der potentielt kan være årsag til velfærdsproblemer, er, at den effektive 

population (dvs. den andel af populationen der bliver brugt til avl), er lille inden for mange hunde- 

og katteracer. De individuelle racer er oprindeligt etableret på basis af et forholdsvist lille antal 

individer, og som hovedregel bliver der ikke tilført nyt blod på tværs af racerne. Hvis der så oven i 

dette avles meget på nogle få populære avlshanner, er der stor fare for indavl (en nærmere 

redegørelse for konsekvenserne af indavl er beskrevet i afsnit 4.1.4). Når der forekommer stor 

indavl, vil der som hovedregel være en øget forekomst af arvelige sygdomme. Arvelige sygdomme 

er sygdomme, der nedarves fra forældre til afkom. De enkelte sygdomme har forskellig arvbarhed – 

nogle sygdomme skyldes udelukkende arv, medens andre også er underlagt miljøpåvirkning. Der 

har været øget fokus på denne problemstilling inden for de senere år, men det er langt fra alle 

kredse inden for hunde- og katteverdenen, der tager fornødent hensyn til den.   

3.2 Organisering af avlen 

3.2.1 Hunde 

I Danmark skal alle hunde registreres i Dansk Hunderegister (DH). Den danske hundepopulation 

omfatter omkring 550.000 hunde hvoraf 60-70 % er racehunde, og resten er overvejende dyr, som 

er krydsninger af to eller flere racer. Den antalsmæssigt største stambogsførende organisation for 

racehunde i Danmark er Dansk Kennel Klub (DKK) (http://www.dansk-kennel-klub.dk/Forside), 

som stambogsfører ca. 19.000 hunde om året, medens yderligere ca. 5.000 racerene hunde årligt 

http://www.dansk-kennel-klub.dk/Forside
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bliver stambogsført i mindre klubber som Dansk Racehunde Union (http://www.dru.dk) og Dansk 

Jagthunde Register (http://www.djr.dk). Derudover er der et stort antal racehunde, som ikke er 

stambogsførte, hvoraf en del er importeret fra udlandet.  

Inden for hver af de stambogsførende organisationer er der en række specialklubber, som har 

ansvaret for avlen indenfor de forskellige racer. Inden for de fleste racer er der avlere, der opdrætter 

flere kuld per år, men en stor del af avlen bliver foretaget af avlere, der blot producerer et enkelt 

kuld en gang i mellem. Avlen, der foregår inden for de stambogsførende organisationer, lægger en 

linje, som også for en del racers vedkommende sætter normen for, hvad der sker uden for den 

organiserede avl. 

DKK er den stambogsførende organisation, der stiller de største krav til sine medlemmer. Klubben 

har udarbejdet etiske regler for avl (http://www.dansk-kennel-klub.dk/Etiske-anbefalinger-for-avl), 

der ud over at have fokus på fysisk og mental sundhed også forsøger at tage højde for 

problemstillingen i relation til den effektive population. Der er udarbejdet regler for kennelbesøg og 

kennelinspektion (http://www.dansk-kennel-klub.dk/Kennelbesog-og-kennelinspektion-2), som har 

til formål at kontrollere, at betingelserne for opdræt af typiske, fysisk og mentalt sunde, hunde er til 

stede. Der foretages endvidere en lang række screeninger for arveligt betingede lidelser.  

Derudover er der indført en række avlsrestriktioner med henblik på bekæmpelse af arvelige 

sygdomme. Beslutning om indførelse af avlsrestriktionerne tages på basis af henvendelser til 

DKK’s sundhedsudvalg fra de enkelte raceklubber med anmodning om specifikke krav. 

Sundhedsudvalget, hvortil der er knyttet ekstern ekspertise (to dyrlæger og en genetiker), indstiller 

til bestyrelsen, som tager den endelige beslutning om avlsrestriktionerne.  Det er således som 

udgangspunkt de enkelte specialklubber, der er ansvarlige for at vurdere, hvilke restriktioner, der er 

behov for. Det er imidlertid en klar tendens, at der med et stigende antal restriktioner er et fald i 

DKK stambogsførte hunde (i 80’erne havde ca. 50 % af de danske hunde en DKK stambog, men 

andelen er nu nede på 23 %). Det skal dog bemærkes, at faldet i stambogførte hunde ikke 

udelukkende kan tilskrives et stigende antal restriktioner. Dette fremgår bl.a. af, at nogle af de andre 

stambogsførende organisationer, som ikke har indført flere restriktioner, har oplevet et tilsvarende 

fald.  

Interessen for at købe en racehund er imidlertid ikke faldet, idet det faldende antal stambogsførte 

hunde opvejes af stigende produktion af hvalpe uden for de stambogsførende organisationer. 

http://www.dru.dk/
http://www.djr.dk/
http://www.dansk-kennel-klub.dk/Etiske-anbefalinger-for-avl
http://www.dansk-kennel-klub.dk/Kennelbesog-og-kennelinspektion-2
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Eksempelvis er der i Dansk Hunderegister registreret 2560 chihuahua, og af disse er kun omkring 9 

% registreret i DKK. En anden vigtig forklaring er nok, at kommende hvalpekøbere undersøger via 

nettet, hvor de kan få den billigste hvalp. Da de krav, der er forbundet med screening og 

stambogsføring, koster penge, er de med til at fordyre hvalpene og derfor vil øget priskonkurrence 

være med til at få mange opdrættere til at undlade at stambogsføre deres hvalpe. 

3.2.2 Katte 

Den danske kattepopulation omfatter 6-700.000 tamkatte (”ejerkatte”), heraf er en forholdsvis lille 

del racekatte. Kattens Værn anslår, at der findes et tilsvarende antal herreløse katte. Racekatteavlen 

i Danmark er organiseret under Felis Danica, som omfatter Dansk Racekatteklub, Jydsk 

Racekatteklub, Katteklubben og Racekatten. På nuværende tidspunkt findes der i Danmark tre 

forskellige internationale katteorganisationer som stambogsfører killinger, uddanner kattedommere 

og organiserer udstillinger: FIFe (Federation Internationale Feline), TICA (The International Cat 

Association) og CFA (Cat Fanciers Association). På verdensplan er der mindst ni forskellige 

internationale katteorganisationer, så det er realistisk at forestille sig, at man på sigt vil se oprettelse 

af flere af disse i Danmark. Klubberne anvender hver deres internationale avls- og 

registreringsregler. Den overvejende del af de danske katteopdrættere er på nuværende tidspunkt 

organiseret i FIFe 

(http://www.felisdanica.dk/index.php?SectionID=115&WebsiteID=1&LanguageID=1) som, ud 

over anvisninger vedrørende dyrehold, også omfatter generelle regler i henseende til sundhedskrav 

for katte, der anvendes i avlen. I løbet af de seneste år har en stadig større del af opdrætterne valgt at 

organisere sig i TICA og CFA. 

3.3 Mulige velfærdsproblemer som følge af avlen 

3.3.1 Hunde 

Til trods for gode intentioner fra nogle af de stambogsførende organisationer, er der hidtil i praksis 

generelt opnået meget lidt effekt for dyrenes velfærd inden for hundeavlen. Udvælgelsen af avlsdyr 

sker på basis af subjektive vurderinger, hvor udseende og/eller præstationer ved prøver er det 

altafgørende, og der er inden for visse dele af avlen meget lidt åbenhed om de sundhedsmæssige og 

andre velfærdsmæssige problemer, der allerede findes. Det er derfor også i mange tilfælde 

vanskeligt at afdække omfanget af problemerne.  

http://www.felisdanica.dk/index.php?SectionID=115&WebsiteID=1&LanguageID=1
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De velfærdsmæssige problemer, der kan opstå som følge af måden, som hunde avles på, kan 

inddeles i tre kategorier: 1) overtypning, som er en bevidst fremavling af bestemte egenskaber, 

f.eks. i forhold til udseende, som kan have negative konsekvenser for sundhed og velfærd, 2) 

arvelige sygdomme, der opstår som følge af manglende genetisk diversitet, og 3) adfærdsproblemer. 

Disse tre kategorier vil blive eksemplificeret i det følgende. 

3.3.1.1 Problemer opstået som følge af overtypning 

Overtypning er målrettet avl med negative konsekvenser for sundhed og velfærd. For eksempel 

fransk og engelsk bulldog samt mops er racer, som bærer præg af overtypning (Rooney 2009). 

Disse racer er kendt for at have motoriske problemer og åndedrætsproblemer. For bulldogracernes 

vedkommende er der endvidere problemer med at parre sig og føde naturligt.  

En gennemgang af journalerne for de 3 mest almindelige brachycephale hunderacer, dvs. 

hunderacer, hvor man har avlet efter en flad næse, på Universitetshospitalet for Familiedyr, KU 

SUND, viste, at ud af de 337 franske bulldogs var 10,4 % opereret for bracycephalt syndrom, af de 

257 mops var der tale om 15,3 % og af de 141 engelsk bulldogs var det 7,8 %. Hvis man fraregner 

de hunde, som havde fået stillet diagnosen et andet sted og derefter var henvist til hospitalet med 

henblik på operation, var det hhv. 6,2 %, 5 % og 3 % af individerne, som blev opereret for 

brachycephalt syndrom (se tabel 1). På baggrund heraf kan man med rimelighed konkludere, at ca. 

en ud af tyve hunde af disse racer i Danmark har så alvorlige åndedrætsproblemer, at det er 

nødvendigt at operere. Der er grund til at tro, at en langt større andel af disse hunde har 

åndrætsbesvær. 

Race Antal  Antal opererede Antal henviste m. 

henblik på 

operation 

Ikke henviste, 

opererede 

Fransk bulldog 337 35, 10,4 % 15 6,2 % 

Mops 257 24, 15,3 % 17 5 % 

Engelsk bulldog 141 11, 7,8 % 7 3 % 

Tabel 1: Journalgennemgang for levende patienter tilhørende de 3 mest almindelige bracycephale hunderacer på 

Universitetshospitalet for Familiedyr, KU SUND Marts 2012 
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Lignende problemer er beskrevet i udlandet, hvor to tilsyneladende normale engelske bulldogs fik 

legemstemperaturer på hhv. 40 og 40,5 grader Celcius efter ca. 90 meters gang i et dyrehospital ved 

stuetemperatur (Henricks 1992). I et studie, hvor ejerne blev interviewet omkring deres hundes 

motions- og aktivitetsniveau, havde kun 7 % et højt aktivitetsniveau, mens 41 % havde et middel 

aktivitetsniveau, 39 % et lavt aktivitetsniveau og 13 % motionerede slet ikke (Torrez og Hunt 

2006). 

Åndedrætsproblemerne er klart forbundet med det meget fladtrykte næseparti, som er et 

karakteristisk racepræg. De motoriske problemer kan være forbundet med, at man tilstræber en tung 

og muskuløs forpart og en højere og lettere bagpart. Hvorvidt racekarakteristika kan forklare den 

høje forekomst af reproduktionsproblemer er mere usikkert, men en medvirkende årsag kan være 

genetisk drift.  

Genetisk drift kan give anledning til ændring i frekvensen af gen-varianter i en population på grund 

af tilfældig ”sampling” (udtagning). Således har man sandsynligvis ved tilfældig ”sampling” fået en 

forøget frekvens af en kombination af gener, som har en uheldig indflydelse på reproduktionsevnen 

i bulldogpopulationen.  Dertil kommer, at dyrenes brede hoveder formodentlig er medvirkende til at 

skabe fødselsproblemer.  

Inden for schæferhunderacen har der over en længere periode været en tendens til, at hunde med et 

stadigt mere hældende kryds er blevet foretrukket. Herved etableres en uhensigtsmæssig vinkel 

mellem hofteskålen og lårbensknoglen, hvilket kan være en stærkt medvirkende årsag til den høje 

forekomst af hofteledsdysplasi i racen (Wahl et al. 2008).  

Hofteledsdysplasi (HD) er en lidelse, hvor hofteleddet bliver ustabilt, og den medfører, at hunden 

får smerter, når den bevæger sig. Inden for racen har man forsøgt at modvirke lidelsen gennem krav 

om, at alle hunde, som indgår i avlen, skal røntgenfotograferes, og at deres grad af hofteledsdysplasi 

skal vurderes på baggrund af røntgenbilledet. I praksis har dette tiltag dog ikke haft nogen effekt, da 

Schæferhundeklubben har valgt at benytte sig af en avlsrestriktion, der tillader, at hunde med C 

hofter (en diagnose der angiver, at hunden har en mild grad af hofteledsdysplasi) bruges i avl.  

DKK har tidligere haft et total forbud på avl med hunde, der havde HD grad D eller E. Dette forbud 

er nu ophævet som led i en revision af de gældende avlsrestriktioner gennemført i 2012. Der er dog 

ikke givet helt slip - for de racer, der har krav om kendt HD status før avl, hedder det nu at: ”Hunde 

med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens 
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samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A 

eller B)”. DKK registrerer brugen af hunde med HD i avl og DKKs Sundhedsudvalg modtager på 

hvert møde en opgørelse over disse hunde for at følge udviklingen. Som led i revisionen af 

avlsrestriktionerne er der indført to niveauer i forhold til de krav, der stilles til stambogsførte hunde, 

nemlig avlsrestriktioner og avlsanbefalinger. Opfyldes førstnævnte tildeles hunden en Basis 

stambog, medens opfyldelse af sidstnævnte udløser en Basis Plus stambog.  Omkring 80% af de 

racer, der inden 2012 havde HD krav, har ønsket at bibeholde kravet som en anbefaling. Det er for 

tidligt at vurdere effekten af de vedtagene ændringer, men der er ingen tvivl om, at en 

oplysningskampagne er nødvendig for at gøre opmærksom på, at Basis Plus stambogen giver større 

sikkerhed for sundhed.   

3.3.1.2 Arvelige sygdomme opstået som følge af manglende genetisk diversitet 

Det skønnes, at der i hver hunderace i gennemsnit findes mellem 4 og 8 arvelige racespecifikke 

sygdomme (Brooks & Sargan 2001). Heraf er kun ca. 500 beskrevet (The University of Sydney 

2011). 

Overdreven brug af hunde, der er højt præmierede på udstillinger og prøver - såkaldt matadoravl og 

linjeavl - medfører endvidere, at den effektive population er lille i mange racer (Knudsen 2008). 

Den indirekte effekt af selektiv avl er en reduktion af den genetiske diversitet og dermed en øget 

forekomst af specifikke sygdomme inden for de enkelte racer. Dette forstærkes af, at der kun er et 

meget lille selektionstryk i retning af at udrydde sygdomme. Der er et utal af eksempler på 

genetiske lidelser, som er overrepræsenterede i visse racer, nedenfor angives en række eksempler: 

- Mitralklap insufficiens er den mest almindelige hjertesygdom hos hunde, og sygdommen er 

udtalt racerelateret (Häggström et al. 1992). Dette indikerer, at genetikken spiller en stor rolle 

for sygdommens udvikling. Specielt cavalier king charles spaniels (CKCS) har en høj forekomst 

af mitralklap insufficiens. Svenske data fra det svenske forsikringsselskab Agria har vist, at 

behovet for dyrlægekonsultation eller aflivning relateret til hjertesygdomme var 13-14 gange 

højere hos CKCS end hos andre hunderacer. Der er krav om hjerteundersøgelse før avl af DKK 

stambogsførte hunde med henblik på udvælgelse af de sundeste avlsdyr i populationen. I 2010 

var det imidlertid kun 474, ud af et samlet antal på 1871 danske CKCS registreret i DH, der var 

stambogsført i DKK. Det er således kun en mindre del af populationen, der er underlagt 

selektion mod denne sygdom.  
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- Gravhund, fransk bulldog, mops og andre racer med disproportional dværgvækst er 

prædisponerede for diskusprolaps. Den Danske Gravhundeklub har, med opbakning fra DKK, 

indført et rygfotograferingsprogram, der baserer sig på, at udvælgelse af avlsdyr, sker på basis 

af indeksberegning (en metode der er parallel med de metoder, der anvendes indenfor avl med 

produktionsdyr til estimering af avlsværdi). Dette har medført, at der nu ses en betydelig 

forbedring i rygstatus hos DKK-registrerede gravhunde.  (Byskov 2012). Desværre er der 

parallelt med dette set et fald i antallet af DKK-registrerede gravhunde 

- Hos berner sennenhunde er kræftsygdommen Malign Histiocytose ( kræftform, der angriber en 

særlig gruppe celler, som kaldes histiocyter) den altoverskyggende dødsårsag. Ifølge opgørelse 

fra Agria tegner denne sygdom sig for omkring 43 % af dødsårsagerne i racen (hundene bliver i 

gennemsnit omkring 6,5 år).  

- Hemivertebrae er en medfødt fejludvikling af rygsøjlens hvirvler. Lidelsen ses primært hos de 

hunde, der har kort snude (brachycephale), kort ryg og skruehale. Det gælder f.eks. fransk 

bulldog, engelsk bulldog, mops og boston terrier. Den typiske skruehale er en ”misdannelse”, 

der samtidig er en del af nogle racers ønskede udseende. Så længe det kun er hvirvlerne i halen, 

der er deforme, betyder det ikke noget for hundens førlighed. Men halehvirvlerne er en del af 

rygsøjlen, og forekommer der misdannede hvirvler længere oppe i ryggen, kan der opstå 

alvorlige symptomer som følge af trykning af rygmarv og nerverødder.   

Ovenstående fire eksempler er eksempler på komplekse genetiske lidelser styret af flere gener og 

ofte også under påvirkning af miljø. Ud over denne type af lidelser findes en lang række arvelige 

sygdomme, der skyldes mutation i et enkelt gen (simpelt mendelsk nedarvede sygdomme). 

Progressiv retinal atrofi (PRA) – en øjensygdom, der fører til blindhed – er et eksempel på en sådan 

sygdom. Forskellige former af denne sygdom findes hos forskellige racer, og for mange af dem 

gælder, at der er udviklet DNA-tests, således at både syge og anlægsbærere kan udpeges med stor 

sikkerhed (eksempler på disse tests kan f.eks. ses her: http://www.optigen.com). Der udvikles til 

stadighed nye DNA-tests for de forskellige simpelt mendelsk nedarvede sygdomme. Ved fornuftig 

brug af disse tests i avlen, kan man forhindre spredning af de pågældende lidelser og på sigt fjerne 

de uønskede mutationer.  

Shar pei er en kinesisk hunderace, som er fremavlet til vagt- og jagthund. Racen blev importeret til 

USA i begyndelsen af 1970, og er her blevet selekteret kraftigt for udtalt rynket hud, hvilket kan 

http://www.optigen.com/
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resultere i hudproblemer. Racen har samtidig en høj frekvens af en genetisk sygdom, som kaldes 

”Familial Shar-Pei Fever” (FSF). Ny genetisk forskning har sandsynliggjort, at den mutation, der er 

årsag til rynket hud, også er skyld i at hundene får FSF (Olsson et al. 2011), som er kendetegnet ved 

tilbagevendende feber og hævelse i hasen. Der er her således tale om, at et modefænomen har en 

dobbeltvirkning i forhold til nedsat velfærd.  

Manglende genetisk diversitet vil umiddelbart kunne afhjælpes ved udelukkende at fremavle 

blandinger. Med mindre en blandingshund er indavlet, er der en mindsket risiko for at hunden 

udvikler en recessiv arvelig lidelse, idet risikoen for at to forældredyr fra forskellige racer har en 

sygdomsfremkaldende mutation i samme gen er meget lille. Blandingshunde fjerner imidlertid også 

muligheder for at sikre etablering af specifikke fænotyper både med hensyn til udseende, 

brugsegenskaber og temperament.  

3.3.1.3 Adfærdsproblemer 

Adfærdsgenetik er et område, der helt klart er underudforsket, primært fordi det er vanskeligt at 

etablere konkrete metoder til at foretage en entydig karakterisering af en specifik adfærd. Der er 

imidlertid ingen tvivl om, at det genetiske bidrag til hundeadfærd er betydeligt, hvilket er afspejlet i 

den variation i adfærd, det er lykkedes at etablere mellem de forskellige racer. Et selektionsforsøg 

med ræve udført i Rusland, viser også hvor meget genetikken betyder for adfærd. I dette forsøg blev 

de ræve, der var mest tamme, når de blev håndteret af mennesker, selekteret gennem flere 

generationer. Resultatet af denne selektion blev en ny ”race” af ræve, som ligner hunde med hensyn 

til venlighed og iver efter menneskelig kontakt (Trut, 2001). Selektion for adfærd hos hunde går 

helt tilbage til etableringen af de forskellige racer. Aggression hos hunde kan ud fra menneskets 

synspunkt inddeles i to typer: ”ønsket” og ”uønsket”. Flere hunderacer er historisk set blevet 

selekteret for aggression, specielt aggression overfor fremmede. Rottweilere, dobermann pinschers, 

schæferhunde og akita inu er eksempler på racer, der tidligere er blevet selekteret for aggressiv 

adfærd (Hart & Hart 1985). Selektionen har gennem de seneste årtier undergået forandringer, som 

har haft indflydelse på racetypisk adfærd. Således har en svensk undersøgelse vist, at selektion af 

udstillingshunde er positivt korreleret med social og ikke-social frygtsomhed, og ufavorabelt 

korreleret med legesyge, nysgerrighed i potentielt truende situationer, og aggressivitet (Svartberg 

2005). Adfærdsproblemer som svarer til det man hos mennesker kalder ”obsessive compulsive 

disorder (OCD, ”tvangshandlinger”)” ses også hos hunde. OCD udspringer af normal adfærd, der 

bliver til en besættelse for eksempel i form af overdrevet gnaskning og sutning af egen flanke. Der 
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er for nyligt lavet en genetisk undersøgelse af dette fænomen hos dobermann pinschers som viser, at 

genetikken spiller en stor rolle for udviklingen af fænomenet (Dodman, et al., 2010). Selv om 

adfærd både er vanskelig at definere og at måle, er der således ingen tvivl om, at man gennem 

selektiv avl kan ændre på uønsket adfærd.  

Hvert år aflives 10-12.000 sunde og raske hunde i Danmark (= 20 % af en årgang), fordi deres ejere 

synes, de volder så store problemer, at de ikke længere kan have dem. Der er flere blandingshunde 

end racehunde, der bliver aflivet på grund af adfærdsproblemer (Lund 2007). Det kan der være flere 

forklaringer på: flere af købene er måske impulskøb, som fortrydes, flere får en hund med en 

mentalitet, som ikke svarer til køberens forventning, og endelig er det ikke lige meget, hvad man 

blander sammen.  

Hvis man køber en racehund, er både udseende og temperament i vid udstrækning forudsigelige 

egenskaber, hvilket gør det muligt for nye hundeejere at vælge en hund, der passer netop til de 

forhold og anvendelsesområder, man har lyst til og muligheder for at tilbyde hunden.  Køber man 

en blandingshund, kan det, som omtalt ovenfor, være meget uforudsigeligt om temperament og 

andre egenskaber lever op til forventningerne. Ud over aggressiv adfærd mod både andre dyr og 

mennesker, er frygtrelateret adfærd rapporteret som det mest almindelige problem. En 

sammenligning af 31 racer i Sverige har vist, at der er en højere frekvens af frygtsomhed overfor 

lyde, lys og andre påvirkninger fra omgivelserne blandt hunde fremavlet til udstilling end blandt 

hunde fra brugslinjer (Svartberg 2005). Samtidig var udstillingshundene mindre nysgerrige og 

mindre legesyge.   

Forskellige hunderacer kan blive ”modehunde” på ganske kort tid, f.eks. udløst af populære film 

eller kendte personer, som bliver "idoler" for en større procentdel af befolkningen. 

Eksempelvis er chihuahuaen blevet meget populær, fordi den i en periode har været en fast 

bestanddel af Paris Hiltons medieoptræden. Den store popularitet har resulteret i en meget stor 

produktion af hvalpe. Når det er nemt at sælge hvalpe, avles der ofte på et mere ukritisk grundlag.  

Samtidig er importen fra andre lande øget betydeligt. Stor efterspørgsel efter en bestemt race 

resulterer ofte i både legal og illegal import af hvalpe fra udlandet. Det kan i nogle tilfælde være 

tale om dårligt socialiserede hvalpe eller hvalpe, der er taget for tidligt fra deres moder. Sådanne 

forhold giver en betydelig øget risiko for adfærdsproblemer og sygelighed.  
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3.3.2 Katte 

Der er som tidligere nævnt meget færre stambogsførte katteracer end hunderacer. Men fordi 

katteopdrætterne er organiseret i flere forskellige internationale katteorganisationer, er det 

vanskeligt at danne sig et overblik over det nøjagtige antal racekatte i Danmark. Mange katteracer 

adskiller sig kun fra hinanden på baggrund af en enkelt genvariation (f.eks. hårlængde eller farve). 

Men der er problemer, som skyldes enten overtypning eller manglende genetisk diversitet inden for 

de fleste forskellige katteracer.  For eksempel giver et fladtrykt kranie og forkortede næsekanaler 

perserkatte rindende øjne og dårligt bid (Schluter et al. 2009). I alt er der identificeret mere end 20 

avlsbetingede lidelser hos racekatte (Lipinski et al. 2008).   

Nogle af de arvelige sygdomme, der ses hos katte, er uhyre udbredte, og der er problemer med 

arvelige sygdomme i alle racer.  Dette skyldes muligvis at udstillingsreglerne for racekatte fordrer 

et stort antal udstillinger i andre lande end det land, hvor katten er hjemmehørende. Den store 

rejseaktivitet og de bekendtskaber, som katteudstillere får af den årsag, har i løbet af de seneste 30 

år ført til en utrolig stor udveksling af genetisk materiale på tværs af landegrænser. Det betyder, at 

de danske racekatte nu har nogenlunde identisk genpulje med individer fra samme race i alle andre 

dele af verden. Det betyder samtidig, at lokale variationer og forskelle i genpuljen er mindsket 

kraftigt, da de mest vindende kattes gener hurtigt bliver fordelt over alt. Således lider omkring 30-

38 % af perserkattene af polycystic kidney disease (PKD) (Barthez et al. 2003), hvor der dannes 

cyster i nyrerne. På grund af krydsning med andre racer, så som britisk korthår, amerikansk korthår 

og skotsk fold, er sygdommen også spredt til disse. En anden udbredt arvelig sygdom er 

hypertrofisk kardiomyopati (HCM, fortykkelse af hjertmusklen), som især ses hos katte af racen 

maine coon. I denne race er forekomsten rapporteret til at være omkring 6 % (Godiksen et al. 2011). 

I den danske population er det endvidere rapporteret, at kronisk gingivo-stomatitis 

(mundbetændelse) er relativt udbredt hos maine coon (Kortegaard et al. 2006). Praktiserende 

dyrlæger ser en del katte med bidfejl i klinikken, hvilket kan være et voksende problem, da tænder 

og bid ikke bliver undersøgt rutinemæssigt på udstillinger. 

3.4 Udbredelse af avlsbetingede velfærdsproblemer hos danske hunde og katte. 

Det er uhyre vanskeligt at etablere det sande billede af udbredelsen af velfærdsproblemer i hunde- 

og kattepopulationerne på grund af meget begrænset sygdomsregistrering og manglende 

gennemskuelighed. I Danmark foretages ikke systematisk registrering af sygdomme og 
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adfærdsproblemer. Uden tilstrækkeligt pålidelige landespecifikke oplysninger om udbredelsen af 

disse, er det vanskeligt at give en eksakt vurdering af udbredelsen af velfærdsproblemerne.  

Dog har arbejdsgruppen, når det drejer sig om avl af hunde, kunnet danne sig en rimelig 

formodning om problemernes udbredelse baseret på to kilder. Det er for det første en undersøgelse 

vedrørende hunde fra Sverige, baseret på forsikringsdata. For det andet er det rapporterede 

erfaringer vedrørende både hunde og katte fra danske praktiserende dyrlæger. 

3.4.1 Udbredelse af velfærdsproblemer hos hunde – undersøgelser fra Sverige 

De mest omfattende undersøgelser, som også er vejledende for hvilke velfærdsproblemer, der 

præger den danske hundepopulation, er opgørelser foretaget på baggrund af svenske data registreret 

i Forsikringsselskabet Agria Dyreforsikring (Bonnett et. al. 2005; Egenvall et al. 2005). 

Undersøgelserne omfatter 350.000 forsikrede svenske hunde fra 332 forskellige racer. I disse 

undersøgelser er de generelle dødsårsager opgjort og mortalitetsraten er undersøgt for de 10 mest 

almindelige racer og for de 10 racer, der har den højeste mortalitet. I alt blev 43.172 hunde aflivet 

eller døde, og heraf havde 31.057 (72 %) et krav på udbetaling af forsikringssum på baggrund af 

dødsårsag. Fem generelle dødsårsager tegner sig for 62 % af dødsårsagerne (tumorer: 18 %; 

traumer: 17 %; lidelser i bevægeapparatet: 13 %; hjertesygdomme 8 %; neurologiske sygdomme 6 

%). Tidlige dødsfald udgør et generelt problem i nogle racer. Overlevelsesestimater foretaget ved 4, 

8 og 10 års alderen har for eksempel vist at overlevelse til 10 år var 75 % eller mere for labrador og 

golden retriever, miniature og toy pudel, samt miniature gravhund, omkring 50 % for f.eks. schæfer 

og boxer, medens den var lavest (9 %) for irsk ulvehund.    

En anden parameter, der kan anvendes som vejledende i forhold til hvilke sygdomme, der er mest 

udbredt, er de sygdomme, som Agria tager forbehold for i forbindelse med forsikring af hunde. 

Disse sygdomme omfatter: Øjen-, øre- og hudsygdomme samt korrigerende operationer hos shar 

pei, mastino napolitano og blandingsracer, hvor disse indgår; plastikoperationer af øjne og øjenlåg 

på chow chow; korrigerende operationer af den bløde gane, smalle luftveje og luftrør af fransk 

bulldog, engelsk bulldog, amerikansk bulldog, mops og boston terrier samt blandingsracer, hvor 

disse indgår; kejsersnit med komplikationer hos amerikansk bulldog, fransk bulldog, engelsk 

bulldog, boston terrier, chihuahua, pomeranian og blandingsracer, hvor disse indgår; skader eller 

sygdom som opstår i udlandet ved træning og konkurrence hos greyhound og wippet (Karaoglan 

2012).  
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Den canadiske dyrlæge og professor i epidemiologi Brenda Bonnett, som har været drivkraften i de 

ovenfor beskrevne undersøgelser, arbejder fortsat med det store statistisk materiale, der er indsamlet 

af svenske Agria Dyreforsikring. Hensigten er at udarbejde ”Agria Breed Profiles” for hver enkelt 

hunderace, med oplysninger om den relative risiko for, at en hund rammes af eller dør som følge af 

bestemte sygdomme. Agria Breed Profiles kan blive et redskab, som kan bruges både af 

avlsorganisationer, avlere, dyrlæger, udstillingsdommere og hvalpekøbere til at erhverve sig viden 

om, hvilke problemer, der findes i en given race. Det kan således sikres, at der er en større åbenhed 

og bevidsthed om sundhedsstatus inden for de forskellige racer. Herved skabes der grundlag for, at 

der anlægges en fornuftig avlsstrategi med henblik på at højne sundhedsstatus i de respektive 

”problemracer”. Det skal dog bemærkes, at oplysninger indsamlet via forsikringsoplysninger ikke 

giver et fuldstændigt billede af hundenes sundhedsproblemer, idet ikke alle sygdomme/dødsårsager 

registreres.   

3.4.2 Udbredelse af velfærdsproblemer hos hunde og katte – danske dyrlægers 

erfaringer 

For at kortlægge danske dyrlægers erfaringer med velfærdsproblemer hos hunde og katte blev der til 

brug for arbejdsgruppen vedrørende avl af dyr foretaget en undersøgelse.  

Som første led i undersøgelsen sammensatte de smådyrspraktiserende dyrlæger, som deltog i 

arbejdsgruppen, en liste over de arvelige problemer hos hunde, som de møder i praksis, og som de 

mener, kompromitterer dyrenes livskvalitet mest. Denne liste omfattede følgende tilstande: 

Forsnævrede næsebor hos mops, fransk bulldog, pekingeser m.fl. 

 Følge: Næseturbinalier med lugteepithel trækkes bagud og nedad i svælget. 

For tæt svælg med snorkelyde hos fransk bulldog, mops, pekingeser m.fl 

Følge: Undertryk i luftrør og spiserør med deformitet af især luftrør til følge, og 

hermed belastning af hjerte, kredsløb og mavesæk. 

For store næsefolder hos mops, pekingeser m.fl. 

 Følge: Næsefolder rammer øjet, resulterende i irritation og kroniske sår på øjeæblet 

For store og udstående øjne hos pekingeser, mops, fransk bulldog, perserkat m.fl. 
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Følge: Irritation og corneasår, da øjenlågene ikke lukkes helt sammen, når der blinkes, 

og i øvrigt er øjnene meget udsat for traumatiske skader. 

Tårekanalerne bliver komprimerede og aftager ikke tårevæsken, så den får pelsen til at 

danne klumper under øjnene, med eksem og betændelse som konsekvens. 

For meget hud og for lange ører hos basset og blodhund 

Følge: Huden hænger så meget i hovedet, at der ofte må opereres et stort stykke hud 

væk. Ørerne er ofte så lange, at hunden ikke kan gå uden at træde på dem. 

For korte og krumme ben hos basset m.fl. 

Følge: Deformiteter i albueled og skulderled, med tidlig udvikling af gigtproblemer og 

risiko for udvikling af skæv vækst og ømheder. 

Allergi hos west highland white terrier m.fl. 

Følge: Konstant kløe, som ikke altid kan holdes under kontrol med medicin eller 

anden behandling. 

For lang / for ulden pels hos coton de tulear, cocker spaniel, collie, perserkat og hellig birma 

 Følge: Daglig pelspleje nødvendig, og da det ofte ikke bliver udført opstår stærkt 

ubehag pga. fliterklumper, som kompromitterer bevægelse af benene, eller filtret pels 

skærer ind i huden, og desuden dannes eksem under pelsfilterne. Katte soignerer sig, 

og får ulden i tarmen, og kan ikke altid kaste den op, i nogle tilfælde er det med døden 

til følge, hvis de ikke opereres i tide. 

For stort hoved hos engelsk bulldog og chihuahua 

 Følge: Fødselsvanskeligheder  

Mundhuleproblemer: Kronisk tandkødsbetændelse hos diverse racekatte (maine coon, norsk 

skovkat) 

Følge: Stor smerte, spisebesvær og senere tab af tænder. 

For store pelsrige ører hos springer spaniel, cocker spaniel, cavalier king charles spaniel.   
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Følge: Kronisk øregangsbetændelse, som er refraktær overfor al behandling. 

Som andet led blev der i regi af Justitsministeriets Forskningskontor gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt alle danske smådyrspraktiserende dyrlæger registreret i Den 

Danske Dyrlægeforening for at vurdere, hvorvidt de ovenfor anførte problemer er dækkende for, 

hvad der bliver set af de danske dyrlæger i praksis. Rapporten kan findes via følgende link: 

http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/filer/forskning/Rapport_om_avl_af_dyr.pdf  

Spørgeskemaundersøgelsen afdækkede dyrlægernes kendskab til de anførte avlsmæssigt betingede 

dyrevelfærdsproblemer hos familie- og hobbydyr. Spørgeskemaet blev udarbejdet med bistand fra 

arbejdsgruppen og Veterinærenheden, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.  

Ud af 908 dyrlæger, som havde fået tilsendt spørgeskemaet, sendte 474 et besvaret skema retur. Det 

betød en svarprocent på 52. Ud over at spørge til dyrlægernes kendskab til ovenstående og en række 

yderligere avlsbetingede problemer hos konkrete racer af hunde, katte, var der et par spørgsmål om 

kaniner, fugle og andre dyr. Hvert af spørgsmålene kunne dyrlægerne besvare med enten 1) nej, 

arbejder ikke med disse dyr i min praksis, 2) nej, ikke kendskab fra min praksis eller 3) ja, 

kendskab.  Værdierne angivet i tabel 8 og 9 er fra den gruppe som har svaret 3) ja, kendskab. 

Der blev endvidere spurgt om, hvor hyppigt de enkelte problemer i givet fald forekommer hos de 

dyr, dyrlægerne møder i deres praksis. Der skulle for hvert problem angives, hvor vidt det forekom 

1) sjældent (hos mindre end hver 20. dyr), 2) jævnligt (hos op til hver 5. dyr) eller 3) hyppigt (hos 

mere end hver 5. dyr).  

Det skal understreges, at undersøgelsen ikke giver et nøjagtigt mål for omfanget af de forskellige 

avlsbetingede dyrevelfærdsproblemer hos de forskellige dyreracer, men blot viser en tendens. Det er 

eksempelvis ikke muligt på baggrund af undersøgelsen at fastslå, hvor stor en andel af franske 

bulldogs, der lider af forsnævrede næsebor. Undersøgelsen kan alene belyse, hvor hyppigt dyrlæger, 

der ser franske bulldogs i deres praksis, observerer dette problem. Vi ved således ikke, hvor stor en 

andel af samtlige franske bulldogs, der jævnligt kommer til en dyrlæge, men antagelig er det ikke 

alle, og i hvert fald vil den del af hundene, som ejeren anser for at være sunde, raske og 

velfungerende komme sjældnere end de syge. Der er derfor grund til at tro, at undersøgelsen kan 

give indtryk af de avlsbetingede sundhedsproblemer er mere udbredte, end de faktisk er. Omvendt 

kan særlige problemer hos særlige racer risikere at blive undereksponeret i undersøgelsen. Det 

http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/filer/forskning/Rapport_om_avl_af_dyr.pdf
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skyldes, at kun ganske få dyrlæger tager sig af disse problemer, hvilket i undersøgelsen vil kunne 

tolkes som om, at disse sygdomme ikke er særligt udbredte. 

Undersøgelsen viste, at de fleste af de avlsbetingede problemer som arbejdsgruppens dyrlæger 

mente, var relevante, blev set af en stor del af de praktiserende dyrlæger.  Eksempelvis angav 98 % 

af de praktiserende dyrlæger, der arbejder med mops, fransk bulldog, pekingeser og lignende racer, 

at de har kendskab til for tæt svælg med snorkelyde hos hundene. Som det ses af tabel 8 angav 66 % 

af disse dyrlæger, at denne tilstand forekommer hyppigt, svarende til mere end hver 5. af hundene 

af disse racer.  

Avlsbetinget dyrevelfærdsproblem hos hund 

Af de dyrlæger, som ser 

problemet, hvor hyppigt 

forekommer det? 

Sjældent Jævnligt Hyppigt 

Forsnævrede næsebor hos mops, fransk bulldog, pekingeser m.fl. 16% 37% 47% 

For tæt svælg med snorkelyde hos mops, fransk bulldog, pekingeser 

m.fl. 

3% 31% 66% 

For store næsefolder hos mops, pekingeser m.fl. 18% 51% 32% 

For store, udstående øjne hos mops, fransk bulldog m.fl. 18% 48% 34% 

For meget hud og for lange øre hos basset og blodhund 21% 43% 36% 

For korte og krumme ben hos basset m.fl. 30% 42% 28% 

Hyppig allergi hos west highland white terrier og andre racer med 

meget lys hud/pels 

4% 43% 53% 

For lang/ulden pels hos coton de tuléar 61% 32% 7% 

For stort hoved hos engelsk bulldog, chihuahua m.fl. 37% 46% 17% 

For store, pelsrige øre hos springer spaniel, cocker spaniel og 

cavalier king charles spaniel 

42% 44% 14% 

Hofteledsdysplasi (ustabilt hofteled) hos schæferhunde 24% 65% 11% 

Mitralklapinsufficiens (bestemt type hjerteproblem) hos cavalier 

king charles spaniel m.fl. 

35% 48% 17% 

Diskusprolaps hos gravhunde og andre racer med disproportional 

dværgvækst (kendetegnet ved normal størrelse krop og korte ben) 

44% 52% 4% 

Malign histiocytose-cancer (bestemt type kræft) hos berner sennen 64% 31% 4% 
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Hemivertebrae (deforme ryghvirvler) hos fransk bulldog, engelsk 

bulldog, mops, boston terrier m.fl. 

56% 33% 11% 

Tabel 2. I tabellen er nævnt en række avlsbetingede dyrevelfærdsproblemer ved hunde fra spørgeskemaet til de 

praktiserende dyrlæger. De adspurgte dyrlæger, som har kendskab til problemet fra deres praksis, skulle angive hvorvidt 

det forekom 1) Sjældent, dvs. hos mindre end hver 20. dyr, 2) Jævnligt, dvs. hos op til hver 5. dyr, eller 3) Hyppigt, dvs. 

hos mere end hver 5. dyr. I tabellen er angivet den procentdel, som har givet dette pågældende svar.  

Desuden viste undersøgelsen eksempelvis, at 87 % af de praktiserende dyrlæger, der arbejder med 

perserkatte og lignende racer, har kendskab til forsnævrede næsebor og vejrtrækningsproblemer hos 

kattene. Som det ses i tabel 9 angav 53 % af disse dyrlæger, at denne tilstand forekommer jævnligt, 

svarende til op til hver 5. kat af disse racer.  

Avlsbetinget dyrevelfærdsproblem hos kat 

Af de dyrlæger, som ser problemet, 

hvor hyppigt forekommer det? 

Sjældent Jævnligt Hyppigt 

Mundhuleproblemer hos diverse katteracer 16% 53% 31% 

For store og udstående øjne hos perserkatte, british shorthair, 

exotic shorthair m.fl. 35% 43% 22% 

For lang/ulden pels hos perserkatte og hellig birma 38% 46% 16% 

Allergi hos racer med meget lys hud/pels 77% 22% 1% 

Polycystic kidney disease (PKD) (cystenyrer) hos perserkatte 82% 17% 1% 

Hypertrofisk kardiomyopati (speciel type hjerteproblem) hos 

main coon m.fl. 74% 24% 2% 

Forsnævrede næsebor og vejrtrækningsproblemer hos 

perserkatte m.fl. 21% 53% 25% 

Misdannede eller manglende tårekanaler hos perserkatte, 

british shorthair, exotic shorthair m.fl. 22% 45% 33% 

Tabel 3. I tabellen er nævnt en række avlsbetingede dyrevelfærdsproblemer ved katte fra spørgeskemaet til de 

praktiserende dyrlæger. De adspurgte dyrlæger, som har kendskab til problemet fra deres praksis, skulle angive hvorvidt 

det forekom 1) Sjældent, dvs. hos mindre end hver 20. dyr, 2) Jævnligt, dvs. hos op til hver 5. dyr, eller 3) Hyppigt, dvs. 

hos mere end hver 5. dyr. I tabellen er angivet den procentdel, som har givet dette pågældende svar.  

Undersøgelsen giver et billede af niveauet for forekomsten af en række avlsbetingede 

dyrevelfærdsproblemer hos hund og kat, som har betydning for dyrenes velfærd. Det ses, at en del 
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af problemerne, som man ifølge den internationale litteratur skulle forvente ville være udbredte, 

rent faktisk også ses ofte af de danske dyrlæger.  

3.5 Eksempler på anden form for avl af hobby- af familiedyr 

3.5.1 Hobbyfjerkræavl 

Hobbyfjerkræavl er organiseret under Danmarks Fjerkræavlerforening. Der er tilknyttet i alt 56 

lokale klubber med 31 racespecialklubber omfattende høns, dværghøns, gæs, ænder, kalkuner og 

fasaner. Der er etableret en Skandinavisk Fjerkræ Standard, som er retningsgivende for 

bedømmelser på udstillinger. Standarden tilrettes også i samarbejde med standardudvalget i 

Europaforeningen for høns, duer, kaniner, fugle og marsvin. Der lægges vægt på bevarelse af 

racerne i deres rene form (inkl. bevarelse af gamle husdyrracer) samt helhedsindtryk og natur for 

racerne. Idet målsætningen med avl af racefjerkræ er at være selvforsynende med æg og fjerkræ, er 

der et naturligt krav om at dyrene skal være velfungerende. Dette sætter også naturlige 

begrænsninger i relation til overtypning og genetisk diversitet, således at der ikke umiddelbart er de 

samme problemer, som dem der ses indenfor hunde- og katteavlen.  Overtypning kan dog ses i 

andre lande. 

3.5.2 Kaniner 

Kaninavlen er organiseret under Danmarks Kaninavlerforening (DK), der har 1450 medlemmer 

fordelt på hovedforeningen og 32 lokalforeninger. DK er både for opdrættere af racekaniner, 

pelsproducenter, kaninhoppere (kaninhold til konkurrenceformål) og ejere af kaniner, der holdes 

som familiedyr. Der avles efter Nordisk Kaninstandard. Inden for foreningen anses overtypning og 

manglende genetisk diversitet ikke for at volde problemer. Overtypning ses dog indenfor 

kaninavlen i visse andre lande (overdrevent lange ører, overdreven pelssætning). Det skal også 

bemærkes, at dyrlæger jævnligt behandler kaniner med tandfejl, af hvilke nogle er genetisk 

betingede, medens andre kan tilskrives forkert hold og fejlernæring. Desuden ses pelsproblemer 

inden for de racer, der kræver megen pelspleje (fx angora). Sidstnævnte skyldes primært, at ejerne 

inden anskaffelsen af dyrene ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i, hvordan pelsen skal plejes.   

3.5.3 Prydfugle 

Prydfugle er organiseret i Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF). LDF er en 

landsdækkende paraplyorganisation som omfatter 43 lokale fugleforeninger, 9 associerede 
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specialklubber/interessegrupper og 9 tværgående opdrætsgrupper. Generelt tilskynder LDF til avl i 

retning af naturbeskrivelsen for de enkelte fuglearter, og tager klart afstand fra overtypning. Der er 

imidlertid eksempler på overtypning i udlandet, fx udtyndet fjersætning eller ændret fjerstruktur, der 

nedsætter fuglenes evne til at holde varmen og flyve, æde og orientere sig.   
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4 Landbrugsdyr 

4.1 Generel beskrivelse af avlsarbejdet med landbrugsdyr 

I de vigtigste former for hold af landbrugsdyr foregår der målrettet avlsarbejde. Med begrebet 

avlsarbejde menes der i denne sammenhæng målrettet ændring af egenskaber hos kommende 

generationer af dyr gennem udvælgelse af forældredyr. Gennem det målrettede avlsarbejde kan man 

over generationer fremavle dyr med særlige egenskaber, idet netop kun generne fra de dyr, der – i 

større eller mindre grad – er i besiddelse af den ønskede egenskab, kommer til at indgå i avlen. 

En ændring af en arvelig egenskab gennem målrettet avl kan ske på to forskellige måder. Enten kan 

ændringen indtræde som følge af direkte selektion for denne egenskab, eller også kan den indtræde 

som et resultat af selektion for en anden egenskab, der er genetisk korreleret til den egenskab, der 

søges ændret. 

Når der her henvises til den direkte effekt af avlsarbejde, menes der ændringer i en egenskab, der 

forårsages af direkte selektion for den pågældende egenskab. Med korrelerede effekter af 

avlsarbejdet menes der ændringer i en egenskab, som ikke direkte indgår i selektionskriteriet, men 

som følger af selektion på andre – genetisk korrelerede – egenskaber. 

Muligheden for at ændre en egenskab gennem avlsarbejde afhænger af en række faktorer, herunder 

først og fremmet egenskabens arvelighed og hvor stor variation, der er i egenskaben blandt de 

potentielle avlsdyr. Herudover har det stor betydning, om egenskaben kan måles på det tidspunkt, 

hvor det besluttes, om dyret skal bruges til avl (selektionstidspunktet). Visse egenskaber – f.eks. 

tilvækst – kan således måles tidligt, mens andre egenskaber – f.eks. kuldstørrelse – først kan måles 

senere i dyrets liv. Nogle egenskaber – f.eks. kødprocenten – kan først måles efter slagtning. 

Resultatet af avlsarbejdet kan kun forudsiges med en vis usikkerhed, hvilket skyldes mindst tre 

faktorer. For det første er der en ufuldstændig viden om de underliggende genetiske parametre. 

Disse parametre kan estimeres på baggrund af data fra beslægtede dyr, men en sikker estimering 

forudsætter meget store mængder af data, som man normalt ikke har. For det andet kan de genetiske 

parametre variere mellem forskellige miljøer og forskellige populationer af dyr. For det tredje er 
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avlsarbejdet baseret på en biologisk tilfældig proces, hvor det ikke kan forudsiges hvilken halvdel af 

forældrenes gener, der gives videre til afkommet.  

Typisk vil der kunne opnås en relativt lille genetisk betinget fremgang i en given egenskab pr. år 

(Hume et al. 2011). Der har hos svin, fjerkræ og malkekvæg gennemsnitligt over de sidste 50 år 

været en årlig produktivitetsforbedring på ca. 1 %, hvoraf mindst halvdelen kan tilskrives genetiske 

ændringer (Van der Steen et al. 2005). Avlsarbejdet genererer således ikke dramatiske ændringer på 

kort sigt. Men effekten af avlsarbejdet er permanent, i den betydning at niveauet fastholdes i de 

følgende generationer. De følgende års avlsarbejde kan føre til en yderligere udvikling. 

Avlsarbejdet er på denne måde additivt og vil over tid kunne resultere i betydelige akkumulerede 

ændringer.  

Den teknologiske udvikling har betydet, at avlsarbejdet er blevet stadigt mere effektivt og også 

forventes at blive mere effektivt i fremtiden. Der er dermed mulighed for hurtigere ændringer som 

følge at et effektivt avlsarbejde i fremtiden. 

For mange egenskaber vil der være alternative strategier for en forbedring, som kan have en 

betydeligt hurtigere effekt, f.eks. kan udryddelses- og saneringsprogrammer for smitsomme 

sygdomme være gode alternativer til avlsmæssig selektion for genetisk betinget resistens mod disse 

sygdomme.  

Dyrs avlsværdi kan ikke observeres direkte. Skønnede avlsværdier beregnes på basis af information 

om dyret selv og information om slægtninge (aner, søskende og afkom). Jo mere information, jo 

mere sikkert kan dyrets avlsværdi skønnes. Det betyder, at det er vanskeligt avlsmæssigt at forbedre 

egenskaber, der realiseres sent i livet (eksempelvis holdbarhed) og/eller har en lav arvbarhed, fordi 

der for disse egenskaber er meget lidt information, når det skal besluttes, om et dyr skal bruges til 

avl. 

Ud over at bidrage til en forbedret produktivitet kan husdyravl også bidrage til øget husdyrvelfærd, 

eksempelvis i form af øget sygdomsresistens, nedsat aggression, og bedre modergenskaber.  

Hvis flere egenskaber inddrages i avlsarbejdet samtidig, vil der være en mindre forholdsmæssig 

fremgang for hver enkelt egenskab. Når mange egenskaber samtidig inddrages i avlsarbejdet, må de 

forskellige målsætninger (fremgang i forskellige egenskaber) afvejes overfor hinanden, herunder 



 43 

hensynet til en fortsat effektivisering af produktionen af f.eks. kød over for hensynene til bl.a. 

dyrevelfærd (Hume et al. 2011). 

4.1.1 Avlsværdivurderingsmetoder 

Når et dyrs mulige værdi som avlsdyr skal vurderes, sker det i moderne husdyravl på baggrund af et 

indeks. Indekset er opbygget af en række forskellige skønnede avlsværdier for de enkelte 

egenskaber, der ønskes fremmet. Avlsværdierne for de enkelte egenskaber vægtes sammen i et 

indeks i forhold til deres bidrag til avlsmålet, som oftest er udtrykt som den økonomiske værdi af 

den enkelte egenskab. Selektionen foretages herefter på dette samlede indeks. 

De underliggende matematiske modeller til beregning af avlsværdier gennemgår løbende 

udviklinger og bliver mere og mere avancerede, samtidig med at computerkapaciteten udvikles. 

Disse modeller anvender information om dyret selv, om slægtninge og om samtidige dyr til mest 

sikkert at beregne dyrets forventede avlsmæssige værdi. Den bioteknologiske udvikling har også 

åbnet op for nye avlsmetoder, hvor genetiske markører anvendes til mere præcist at kunne forudsige 

dyrenes avlsværdier. Genomisk selektion er et eksempel på hvordan den bioteknologiske udvikling 

kan kobles sammen med traditionel kvantitativ avl.  

Den hidtidige teknologi til genetisk evaluering er baseret på beregning af estimerede avlsværdier på 

basis af registreringer på potentielle avlsdyr og deres slægtninge. Denne metode er robust og har 

produceret markante avlsfremgange i alle de arter, hvor den er anvendt. Den er imidlertid mindre 

effektiv for egenskaber, der realiseres sent i dyrets liv og egenskaber, der kun realiseres på få dyr 

(eksempelvis moderdyr), da der er meget lidt information om de potentielle avlsdyr på 

selektionstidspunktet.  

Genomisk selektion er under implementering hos kvæg og svin og er baseret på, at et enkelt dyr kan 

genotypes for tusindvis af genetiske markører. Der opnås dermed mere detaljeret information om, 

hvilke kromosomområder, der har effekt på en egenskab. Der opnås også information om, hvilke 

kromosomområder et dyr har modtaget fra sine forældre. Dette danner grundlag for, at der vil kunne 

opnås en mere sikker evaluering af potentielle avlsdyr, også for egenskaber, der realiseres sent i 

livet eller kun realiseres på få dyr. Genomisk selektion kan derfor potentielt øge effektiviteten af 

avl, for egenskaber med lav arvbarhed og egenskaber, der registreres sent i livet eller kun registreres 

på det ene køn (van Grevenhof et al. 2012). Forudsætningen for genomisk selektion er dog stadig, at 

der på et stort antal dyr sker en sikker registrering af de egenskaber, der skal selekteres for. 
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For de fleste arter (eksempelvis svin, kvæg og fjerkræ) sker produktionen i grupper. Det betyder at 

miljøet for ét enkelt dyr blandt andet defineres af de andre dyr i gruppen. Der er dermed også en 

genetisk komponent i det miljø, et dyr udsættes for. Eksempelvis vil miljøet for en gris delvist være 

de andre grise i gruppen og denne del af miljøet har også en genetisk komponent. Med andre ord 

kan dyr i grupper have en effekt både på deres egen produktion og på de øvrige dyr i gruppen. Der 

er modeller under udvikling, der kan estimere disse genetiske effekter, dels af den genetiske effekt 

på dyrets egen præstation, dels af dens effekt på sine gruppefæller. Sådanne modeller kan forventes 

at resultere i optimering på gruppeniveau og dermed afledte positive effekter på interaktioner 

mellem dyr i grupper (Muir & Craig 1998; Muir 2005). For eksempel kan man forestille sig, at 

denne metode kunne bruges til at begrænse halebidning hos grise ved at selektere mod 

halebidningsadfærd (Breuer et al. 2005).  

Videncenter for Svineproduktion  (VSP), Avl & Genetik,  påbegyndte i 2011 et nyt projekt, der bl.a. 

skal klarlægge, hvorvidt en ny gruppeselektionsmetode kan gøre grise mindre aggressive og mindre 

tilbøjelige til at bide haler. Projektet fortsætter minimum frem til og med 2015. 

Den nye gruppeselektionsmetode kan ved hjælp af statistik og registreringer af, hvilke grise der 

præcist går i hver sti, udnytte, at eksempelvis den tilvækst, grisene har, ikke kun er et udtryk for den 

enkelte gris’ anlæg for tilvækst. Den er også et udtryk for stifællernes ”sociale” anlæg (Bijma et al. 

2007). Hvis en gris har en dårlig tilvækst, kan det måske også skyldes, at den har nogle stifæller, der 

er meget aggressive, halebider eller er smittebærere, hvorved grisen måske spiser mindre og bliver 

stresset eller syg og dermed vokser langsommere (Muir 2005). Metoden har specifikt fundet en 

positiv ”social” effekt af hurtig etablering af rangordenen (Canario et al. 2009), og halebidning er 

associeret med reduceret tilvækst (Turner 2011). 

Den ”sociale” effekt af halebidning er hidtil aldrig blevet undersøgt. Halebidning er en egenskab, 

der er svær at definere og måle simpelt og sikkert i et stort omfang (Turner 2011). 

Gruppeselektionsmetoden er et potentielt alternativ, som kan eliminere disse problemer. Biscarini et 

al. (2010) har fundet ”sociale” effekter for den sammenlignelige egenskab ”fjerpilning” hos høns, 

hvor han postulerede, at den ”sociale” effekt reflekterer tilbøjeligheden til at udføre fjerpilning, 

hvilket potentielt kan overføres til halebidning hos grise (Turner 2011). 
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4.1.2 Genetisk fremgang 

Genetisk fremgang bestemmes først og fremmest af det avlsmål, der er defineret. Avlsmålet 

udtrykker, hvilke egenskaber, der søges ændret, og deres relative vægtning. Jo færre egenskaber, 

der inkluderes i avlsmålet, jo større ændring kan opnås for den enkelte egenskab. Til gengæld vil 

den afledte effekt, den indirekte ændring i andre korrelerede egenskaber, også være større. Ensidig 

selektion for én eller nogle få egenskaber kan dog have negative konsekvenser. Stor fokus på 

mælkeydelse resulterede i reduceret frugtbarhed og øget forekomst af mastitis inden avlsmålet blev 

ændret til også at inddrage disse egenskaber. De nordiske lande var de første til at tage dette skridt. 

Der har generelt været en øget fokus på, at udvide selektionsindekset til at inkludere funktionelle 

egenskaber (eksempelvis ben og yver) og sundhedsegenskaber. Den primære grund var overgang til 

kvotebaserede produktionssystemer samt øgede bekymringer for den observerede reduktion i 

sundhed og reproduktion (Miglior et al. 2005). En sammenlignende analyse af avlsmål for 

malkekvæg i 2003 (Miglior et al. 2005) viste, at det danske indeks havde den mest balancerede 

vægtning af produktion, funktionelle egenskaber og sundhedsegenskaber, hvor andre lande havde 

større vægtning på produktion. 

Variationen mellem racer indenfor arter (eksempelvis kødkvægsracer vs. malkekvægsracer) viser 

med tydelighed, hvor store forskelle, der kan skabes med et struktureret avlsarbejde. Dette har også 

potentialet til at resultere i store potentielt uønskede afledte effekter på andre egenskaber.  Valg af 

avlsmål og dokumentation af både direkte og indirekte genetiske ændringer som følge af selektion 

er derfor en vital forudsætning, for at sikre, at de ændringer, der opnås, ikke sker på bekostning af 

uønskede ændringer i egenskaber, der ikke direkte selekteres for. 

Naturlig selektion har skabt dyr, der er tilpasset det miljø, de har levet i gennem generationer. 

Kunstig selektion (avl) udnytter mere effektive værktøjer og selekterer dyr til et miljø, der er 

defineret af produktionsforholdene. Derved opnås meget større ændringer per tidsenhed end der 

sker ved naturlig selektion. Naturlig selektion virker stærkest på egenskaber, der øger 

sandsynligheden for at overleve og reproducere. I avlsarbejdet er fokus især på egenskaber der har 

betydning for dyrenes evne til at producere og reproducere sig, typisk i et mere standardiseret miljø, 

end det miljø dyrene oprindeligt har været i.  
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Oftest spiller øget produktion i form af eksempelvis hurtigere tilvækst og større mælkeproduktion 

en stor rolle i avlsmålet. Realisering af denne genetiske ændring vil ofte kræve en forbedring i det 

miljø dyrene holdes i, i form af bedre foder og management. 

4.1.3 Genetisk forsinkelse 

I de fleste dyrearter er avlsarbejdet struktureret som en pyramide, hvor avlsarbejdet foregår i en lille 

del af populationen og de genetiske ændringer efterfølgende udbredes til produktionsdyrene, der 

udgør langt den største del af populationen.  Der er to vigtige faktorer, som har indflydelse på, hvor 

hurtigt og i hvilket omfang den udvikling, der sker i avlsbesætningerne eller avlsselskaberne, vil 

kunne registreres i produktionsbesætningerne. Dels er der en tidsforsinkelse i overførelsen af 

generne mellem avlsbesætninger og produktionsbesætninger, dels er der en gennemslagsfaktor for, 

at avlsfremgang hos dyr i avlskernen slår igennem i produktionsbesætningerne. 

Tidsforsinkelsen skyldes, at den genetiske fremgang, der opnås i avlskernen, først skal opformeres 

fra den relativt lille avlskerne for at kunne bruges bredt i produktionsbesætninger. Hos svin og 

fjerkræ er der derfor et opformeringsled imellem avlskernen og produktionen. Tidsforsinkelsen vil 

være forskellig for forskellige egenskaber i avlsmålet. For egenskaber som kuldstørrelse og 

dødelighed hos grise, som der avles for hos de racer, der bruges til fremavl af søer, vil 

tidsforsinkelsen være stor.  

Gennemslagsfaktoren udtrykker, hvor stor en del af avlsfremgangen, der opnås i avlsbesætningerne, 

som forventes at komme til udtryk i produktionsbesætningerne. Gennemslagsfaktoren vil ligeledes 

være forskellig for de forskellige egenskaber i avlsmålet. Der er to grunde til at den avlsfremgang, 

der observeres i avlskernen, ikke nødvendigvis medfører den samme fremgang i 

produktionsbesætninger. Dels kan miljøet i produktionsbesætningerne være anderledes end i 

avlskernen. Dette kan specielt være tilfældet ved specialproduktioner (eksempelvis ekstensiv 

produktion). Derudover kan det skyldes, at de dyr, der er i produktionsbesætningerne, er 

krydsninger (hvilket er normen for både svin og fjerkræ). Videncenter for Svineproduktion (VSP) 

har gennemført flere undersøgelser for at afdække gennemslagsfaktoren for forskellige egenskaber. 

De seneste undersøgelser for avl for kuldstørrelse (og i sammenhæng hermed, pattegrisedødelighed) 

viser, at egenskaben overføres til produktionsbesætningerne med en gennemslagsfaktor mellem 

58% og 116% (Nielsen et al. 2011). VSP antager i egne beregninger, at 85 % af avlsfremgangen for 

kuldstørrelse slår igennem i produktionsbesætningerne. Mere produktive dyr forudsætter også bedre 
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management, i forhold til at kunne udtrykke deres genetiske potentiale. En gennemslagsfaktor 

mindre end 100 % kan blandt andet skyldes, at management i produktionsbesætningerne ikke er 

tilstrækkeligt til at dyrene kan udtrykke deres genetiske potentiale. 

4.1.4 Indavl 

Med en lille population er der en risiko for, at ikke alle genvarianter (alleler) videreføres til næste 

generation. Dette skyldes dels at forældrene ikke nødvendigvis repræsenterer alle gener i 

populationen, og dels at det er tilfældigt, hvilket af forældrenes to alleler der gives videre til et 

afkom. Jo mindre en population er, jo større ændringer kan der ske i allelfrekvenser fra generation 

til generation, og dermed er risikoen for at tabe alleler også større, jo mindre populationen er. 

Denne proces beskrives typisk med betegnelsen ”indavlsstigningen” eller ”den effektive 

populationsstørrelse”. Selv om der er mange tusinder dyr i avlsarbejdet, vil det typisk være relativt 

få dyr, der bidrager til næste generation, og disse vil typisk være beslægtede. Det effektive antal 

dyr, der bidrager, er derfor ofte lille og resulterer i høj indavlsstigning, hvilket vil sige risiko for tab 

af genetisk variation, risiko for indavlsdepression og risiko for øget forekomst af skadelige alleler.  

Hvis tidshorisonten ikke er meget lang, antages typisk, at en effektiv populationsstørrelse på 

mellem 50 og 100 er tilstrækkelig, til at minimere de ovennævnte risici. Dette svarer til en 

indavlsstigning på henholdsvis 1 % og ½ %. En effektiv populationsstørrelse på 100 opnås, hvis der 

er 50 hanner og 50 hunner, der bidrager ligeligt til næste generation. I de fleste arter er der dog 

betydeligt færre handyr end hundyr, der bidrager til næste generation. I sådanne tilfælde vil der 

skulle bruges mindst 25 hanner, uanset om mange tusinde hunner bidrager til næste generation for 

at have en effektiv populationsstørrelse på 100. 

4.1.5 Velfærdsmæssige konsekvenser af avlsarbejde 

Generelt er der negative genetiske sammenhænge mellem produktionsegenskaber og 

velfærdsrelaterede egenskaber, såsom sygdomsresistens og fertilitet (Rauw et al. 1998). Dette er 

forsøgt forklaret af ressourceallokeringsteorien (Goddard & Beilharz 1977). Ved intensiv selektion 

for øget mælkeproduktion eller vækst vil der være en genetisk betinget omprioritering af 

energiressourcer imod de selekterede produktionsegenskaber på bekostning af andre ikke-

selekterede egenskaber. Alt andet lige vil ensidig selektion for produktionsegenskaber (større 

output) derfor kunne forventes at resultere i en negativ udvikling i velfærdsrelaterede egenskaber. 
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Men alt andet er ikke lige. Der er grund til at skelne mellem de velfærdsegenskaber, der registreres 

rutinemæssigt, og dem, der ikke gør. For de velfærdsrelaterede egenskaber, der registreres 

rutinemæssigt, er der en mulighed for at inddrage dem som en egenskab i avlsmålet, og dermed 

direkte selektere for en forbedring, eller sikre at der ikke sker en forringelse. Eksempler på denne 

type egenskaber er resistens mod yverbetændelse hos malkekvæg og benstyrke hos svin. Ændringer 

af disse egenskaber vil afhænge af de genetiske sammenhænge og den vægtning, egenskaberne har i 

det samlede indeks. Egenskaber, der ikke registreres rutinemæssigt, kan ikke inddrages direkte i 

avlsmålet, og de selekteres derfor kun indirekte via de genetiske sammenhænge til de egenskaber, 

der er i avlsmålet. Nogle registrerede velfærdsrelaterede egenskaber er komplekse egenskaber, der 

repræsenterer mange underliggende egenskaber med relation til dyrenes velfærd. Det gælder 

eksempelvis en egenskab som holdbarhed (længden af dyrets funktionelle liv), der repræsenterer en 

sum af faktorer, som bidrager til, at dyret har et langt produktivt liv. Mange ikke registrerede 

velfærdsrelaterede egenskaber vil indirekte være repræsenteret i komplekse egenskaber som 

eksempelvis holdbarhed. 

Hvor vidt en ændring i en egenskab resulterer i velfærdsmæssige konsekvenser, vil ofte afhænge af 

det miljø dyrene tilbydes. Selektion for øget mælkeproduktion hos kvæg og selektion for hurtigere 

vækst hos svin og mink medfører eksempelvis en øget kropsstørrelse hos de udvoksede dyr. Det 

ændrer dyrenes behov og en manglende tilpasning af miljøet, i form af for små bokse, bure eller 

stier, vil kunne resultere i en reduceret dyrevelfærd. Derfor skal miljøet ændres i takt med, at dyrene 

bliver større. Et andet eksempel er, at dyr selekteret for hurtig vækst har en øget metabolisme og 

dermed større varmeproduktion. Det vil resultere i en reduceret tolerance over for højere 

temperaturer.  

Det effektive avlsarbejde udnytter de bedste dyr så intensivt som muligt for at generere en stor 

genetisk fremgang. Det betyder, at det er få dyr, der bidrager til den næste generation af avlsdyr. 

For de fleste arter med et intensivt avlsarbejde er de effektive populationsstørrelser i dag under 100. 

Det betyder en øget risiko for indavl og genetisk drift. Indavl resulterer i indavlsdepression der især 

påvirker sundheds- og reproduktionsegenskaber og dermed kan have negativ effekt på dyrevelfærd. 

Øget genetisk drift betyder en øget risiko for, at sygdomsgener opnår en høj frekvens i 

populationen. Der kendes flere eksempler på sygdomsgener, der har opnået en høj frekvens som 

følge af intensiv brug af få forældredyr med en negativ effekt på dyrevelfærd til følge. Eksempler 

på dette er halothangenet hos svin, der havde opnået en høj frekvens i populationen, da det havde en 
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positiv effekt på kødprocent, men også medførte en øget stressfølsomhed hos dyrene, hvilket førte 

til en høj dødelighed i forbindelse med transport (Oliver et al. 1993). Halothangenet er i dansk 

svineavl blevet udryddet ved hjælp af en gentest. 

Ensidig selektion for øget produktion kan resultere i negative adfærdsmæssige, fysiologiske og 

immunologiske ændringer (Rauw et al. 1998). Viden om biologiske sammenhænge kan bidrage til 

udvikling af avlsmål, der kan forhindre negative effekter (Rauw et al. 1998) eller endda øge dyrenes 

tilpasning (Mormede & Terenina 2012). Domesticering har resulteret i genetiske ændringer af 

husdyr, så de blandt andet er blevet mindre frygtsomme og mere tolerante overfor såvel mennesker 

som artsfæller (Jensen 2006).  

Der er mange eksempler på, at målrettet avl kan forbedre egenskaber af betydning for dyrevelfærd, 

herunder forbedret sygdomsresistens (Stear et al. 2006) og mindsket aggression (Muir & Craig 

1998), ligesom avl kan bidrage til at reducere forekomsten af benproblemer (Nakano et al. 1987). I 

selektionsforsøg er det vist, at der kan selekteres for en række egenskaber, der er relateret til 

dyrevelfærd (Jensen et al. 2008). 

Hos kvæg er der eksempler på nedarvede defekter, herunder Complex Vertebral Malformation 

(CVM) og Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD). 

CVM er en recessiv nedarvet defekt, som kun er fundet i Holstein-Friesian kvæg. Defekten ses i 

form af flere aborterede fostre og for tidligt fødte og dødfødte kalve. Kalvene er deforme, hals og 

bryst er kortere end normalt, og de har nedadvendt krumning i de yderste led på benene, ligesom 

hjertefejl er observeret (Agerholm et al. 2001).  

BLAD er en fatal immundefekt, som bl.a. giver nedsat modstandskraft mod infektioner, 

væksthæmning og hyppige infektioner. Kalvene er født med alvorlige infektioner, de er afmagrede, 

og de er enten dødfødte eller dør kort efter fødslen (Nagahata 2004).  

Udryddelse af disse sygdomsgener indgår i avlsarbejdet og tyre, der er bærere af disse sygdomme, 

anvendes derfor ikke i avlen.  

Avlsarbejdet kan også bidrage til aktivt at øge husdyrvelfærd, eksempelvis ved selektion imod 

aggressiv adfærd (Muir & Craig 1994). Det er foreslået, at der kan selekteres for mere robuste dyr, 

og dermed også dyr med øget velfærd, ved selektion på den adrenocorticale akse, der styrer stress 
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respons (Mormede & Terenina 2012) eller ved øget fokus på velfærdsrelaterede egenskaber i 

avlsmålene (Rodenburg & Turner 2012). 

I de mest effektive avlsprogrammer er genomisk selektion nu under implementering. Genomisk 

selektion vil betyde at avlsarbejdet kan gennemføres mere effektivt end tidligere. En af 

mulighederne ved genomisk selektion er som nævnt, at der vil blive bedre muligheder for at 

forbedre egenskaber med lav arvbarhed, der registreres sent i livet, hvilket er karakteristisk for 

mange velfærdsrelaterede egenskaber. Men der er også en risiko for, at den øgede effektivitet 

hurtigere frembringer negative effekter af avlsarbejdet, hvis der ikke er valgt avlsmål, der 

understøtter en bæredygtig udvikling (Mark & Sandøe 2010). Genomisk selektion forudsætter dog 

stadig en rutinemæssig registrering af egenskaberne på et stort antal dyr, hvilket for mange 

egenskaber kan være vanskeligt og / eller dyrt. 

4.1.6 Code of Good Practice 

Organisationen European Forum of Farm Animal Breeding and Reproduction (EFFAB) fungerer 

som en uafhængig samarbejdsorganisation for europæiske avlsorganisationer og avlsindustrier. 

EFFAB har i sammenhæng med et par EU-projekter,været med til at udvikle en ”Code of Good 

Practice for Farm Animal Breeding and Reproduction Organisations” (herefter kaldet CGP) 

http://www.effab.org/CODEEFABAR.aspx).  

Hovedformålet med CGP er: 

- at være en standard for definition og vedligeholdelse af god praksis i gennemførelsen af 

avlsarbejde med husdyr. 

- at skabe åbenhed om og indsigt i avlsarbejdet for offentligheden. 

Tilslutning til CGP forudsætter accept af seks generelle erklæringer: 

1. Avlsorganisationerne skal følge den zootekniske samt den dyrevelfærds- og 

dyresundhedsrelaterede lovgivning og de relevante regler og praksis. 

2. Avlsorganisationerne skal konsultere og samarbejde med europæiske, nationale og regionale 

myndigheder for udvikling og implementering af nye retningslinjer i avlsarbejdet. Disse 

retningslinjer bør bidrage til opnåelse af økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed i 

avlssektoren. 

http://www.effab.org/CODEEFABAR.aspx
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3. Avlsorganisationerne skal bruge moderne biosikkerhedsforanstaltninger til at minimere 

overførsel af sygdomme. 

4. Avlsorganisationerne skal sikre sundhed og velfærd for dyrene under deres ansvar. 

5. Avlsorganisationerne skal behandle dyrene under deres ansvar med respekt. 

6. Avlsorganisationerne skal sikre, at udvælgelsen af avlsdyr i forhold til 

produktionsegenskaber er balanceret med passende hensyn til reproduktionsegenskaber og 

sundheds- og velfærdsrelaterede egenskaber. 

CGP indeholder specifikke principper i forhold til bæredygtighed og teknologier. For 

bæredygtighed er der defineret en række områder, der skal balanceres for at opnå en bæredygtig avl. 

Disse områder omfatter: 

- Fødevaresikkerhed og sundhed 

- Produktkvalitet 

- Genetisk diversitet 

- Effektivitet (udnyttelse af ressourcer) 

- Miljø (foderudnyttelse og genetisk forurening) 

- Husdyrsundhed og velfærd 

Mere specifikt indebærer dette, at en avlsorganisation forpligter sig til: 

- at minimere risiko for spredning af sygdomme mellem generationer af dyr, 

- at forsøge at øge dyrenes naturlige genetiske resistens mod sygdomme, 

- at stræbe efter at producere genetisk forbedrede husdyr, der er bedst muligt egnet til den 

specifikke anvendelse, 

- at bevare genetisk diversitet og monitere indavlsstigningen, herunder at bidrage med sæd eller 

embryoner til genbanker, 



 52 

- at selektere dyr, der kan producere økonomisk bæredygtigt og effektivt udnytte foder og andre 

ressourcer, 

- at øge fodereffektiviteten for en reduceret udledning af mineraler (kvælstof og fosfor), 

- at undgå uønskede parringer mellem domesticerede og vilde dyr af samme art, samt 

- at sikre sundhed og velfærd for de dyr, de har og selekterer, hvilket kan inkludere selektion 

imod aggressiv adfærd mellem dyr. 

Teknologidelen af CGP specificerer, at avlsorganisationen kun bør bruge teknologier, som fremmer 

bæredygtighed og ikke skader afkom og dyrevelfærd.  

På svineområdet har Videncenter for Svineproduktion (DanAvl) tiltrådt CGP og på kvægområdet er 

Viking Genetics certificeret. De store internationale fjerkræ avlsselskaber (Aviagen, Cobb-Vantress, 

Hubbard og Hendrix Genetics) har ligeledes tiltrådt CGP. 

Code of Good Practice definerer et sæt af forholdsregler, der kan bidrage til, at avlsselskaberne 

gennemfører et bæredygtig avlsarbejde, hvor der også tages hensyn til de velfærdsmæssige 

konsekvenser af avlsarbejdet. Der er dog ikke i Code of Good Practice indbygget kontrol og 

sanktionsmuligheder. Det er ligeledes klart, at tiltræden af CGP ikke har resulteret i åbenhed om 

avlsarbejdet, som det ellers er hensigten, og der er dermed ikke mulighed for at vurdere om 

selskaberne lever op til hensigterne i CGP. En vigtig og positiv undtagelse i forhold til den 

manglende åbenhed om avlsarbejdet er de dansk baserede avlsselskaber for svin og kvæg. 

Samlet set må man sige at Code of Good Practise definerer fornuftige principper for gennemførelse 

af et avlsarbejde, hvor der også tages hensyn til effekten af avlsarbejdet på dyrenes velfærd. Men 

der er ikke kontrol af, om avlsselskaber, der har tilsluttet sig Code of Good Practice, lever op til 

intentionerne og principperne i Code of Good Practice. Code of Good Practice har dermed bidraget 

til øget fokus på bæredygtighed i avlsarbejdet, men er ikke i sig selv et effektivt værktøj til sikring 

af at det implementeres. 
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4.1.7 Bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer 

Danmark tilsluttede sig i september 2007 den første Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske 

Ressourcer og Interlaken Deklarationen
7
. 

De strategiske indsatsområder i den Globale Handlingsplan er udfærdiget på basis af FAO´s
8
 ”State 

of the World Report on Animal Genetic Ressources”, som er en 511 sider lang rapport om verdens 

samlede husdyrgenetiske ressourcer. Rapporten er bl.a. baseret på i alt 169 nationers landerapporter, 

herunder Danmarks. 

Med tiltrædelsen af Interlaken Deklarationen samt Den Globale Handlingsplan har Danmark 

tilkendegivet, at ville bevare og anvende vore husdyrgenetiske ressourcer bæredygtigt for at sikre 

den globale fødevareforsyning, understøtte udviklingen i landdistrikterne, fremme anvendelsen af 

husdyr i landskabsplejen, og endelig for at skabe rammer for nicheproduktioner med udgangspunkt 

i lokale racer. 

Statens arbejde med husdyrgenetiske ressourcer i Danmark har fra 1986 til 2011, hvor udvalget 

ophørte, været koordineret af Udvalget til Bevarelse af Husdyrgenetiske Ressourcer 

(Genressourceudvalget).   

Der arbejdes på etablering af et nyt udvalg: Bevaringsudvalg for Genressourcer hos oprindelige 

danske Husdyrracer. 

                                                 

7
.I erkendelse af behovet for fastlæggelse af effektive rammer for forvaltningen af husdyregenetiske ressourcer og for 

imødegåelse af truslen om udryddelse af genetisk mangfoldighed mødtes 109 lande i september 2007 på den første 

Internationale Tekniske Konference om Husdyrgenetiske Ressourcer i Interlaken, Schweiz. Konferencen vedtog Den 

Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer, som omfatter 23 strategiske prioriteringer for handling til 

fremme af sund forvaltning af disse vitale ressourcer.  

Den Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer er resultatet af de enkelte landes proces for rapportering, 

analyse og debat, som ligeledes udmøntede sig i udarbejdelsen af Tilstandsrapporten om Verdens Husdyrgenetiske 

Ressourcer, som er den første samlede globale vurdering af husdyrgenetisk mangfoldighed og forvaltningen deraf.  

Konferencen vedtog endvidere Interlaken-Deklarationen om Husdyrgenetiske Ressourcer, der bekræfter landenes 

forpligtelse til at gennemføre Den Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer og sikre, at verdens husdyrs 

biodiversitet udnyttes til at fremme global fødevaresikkerhed og fortsat er tilgængelig for fremtidige generationer. 

8
 Food and Agriculture Organistation of the United Nations 
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Ifølge Kommissoriet skal udvalget bestå af 14 medlemmer: En formand, ni avlerrepræsentanter, én 

repræsentant for Økologisk Landsforening, én repræsentant for Landbrug & Fødevarer, én 

repræsentant for Kulturministeriet samt én repræsentant for Aarhus Universitet. 

Fødevareministeren udpeger formanden, der ikke er en af udvalgets øvrige medlemmer. 

Fødevareministeren udpeger, efter forudgående indstilling, desuden én avlerrepræsentant fra 

fjerkræavlerforeningen, samt repræsentanterne for hhv. Økologisk Landsforening, Landbrug & 

Fødevarer, Aarhus Universitet og Kulturministeriet. De øvrige otte avlerrepræsentanter vælges af 

avlerne ved direkte valg. 

Udvalgets medlemmer vælges eller udpeges for fire år ad gangen. For at sikre en kontinuitet i 

udvalgets arbejde er halvdelen af avlerne på valg hvert andet år. 

 

 

4.2 Avl af produktionsdyr i Danmark 

4.2.1 Avlsarbejdets organisering 

Tabel 4. Avlsarbejde med basis i Danmark 

 

Dyreart Avlsarbejde i Danmark 

Malkekvæg Den største udbyder af sæd i Danmark er Viking Genetics 

(http://www.vikinggenetics.com/dk/), et dansk-svensk-finsk kvægavlsselskab, der 

er etableret ved en fusion mellem tre nationale selskaber. Viking Genetics er en 

overbygning på nationale selskaber, for Danmarks vedkommende Viking 

Danmark, der er et medlemsejet selskab. Viking Genetics gennemfører avlsarbejde 

og sælger sæd for følgende racer: Holstein, Viking Red (de nordiske røde racer), 

Jersey, DRH (Dansk Rød Holstein) og en række kødkvægsracer. Avlsarbejdet har 

primært fokus på malkekvægsracerne. Avlsværdivurderingen foretages af Nordisk 

Avlsværdivurdering (http://www.nordicebv.info/Forside.htm) på tværs af de 

http://www.vikinggenetics.com/dk/
http://www.nordicebv.info/Forside.htm
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deltagende nordiske lande (Danmark, Sverige og Finland).  

Der selekteres for NTM (Nordisk Total Merit), der inkluderer en lang række 

egenskaber, vægtet i forhold til deres forventede betydning under fremtidige 

produktionsvilkår om 5 til 15 år. I indekset indgår produktion, yversundhed, 

frugtbarhed og reproduktion, holdbarhed, klovsundhed og øvrige sygdomme.  

Svin I Danmark er der ét aktivt avlssystem, DanAvl 

(http://vsp.lf.dk/Om_os/DanAvl.aspx), der er styret af danske producenter via 

Videncenter for Svineproduktion (VSP). I denne rapport fokuseres primært på 

avlsarbejdet, som det gennemføres af DanAvl. I DanAvl gennemføres avlsarbejdet 

med tre racer. De to moderracer, Landrace og Yorkshire, bruges til produktion af 

krydsningssøer til produktionen. I produktionen parres disse krydsningssøer med 

Duroc orner, hvorfor Duroc betegnes handyr linje. 

Der selekteres for et samlet indeks, inkluderende følgende egenskaber:  

- daglig tilvækst (opdelt i to egenskaber for perioderne fødsel til 30 kg og 30 kg 

til 100 kg) 

- fodereffektivitet (hvor meget foder grisen æder pr. kg tilvækst i intervallet 30 

kg til 100 kg) 

- kødprocent (andelen af kød i slagtekroppen) 

- slagtesvind (mængden af grisens levende vægt, der ikke kan forarbejdes) 

- styrke (generel vurdering af grisens benstilling og bevægelse) 

- holdbarhed hos søer (sandsynligheden for at blive løbet efter første kuld) 

- flere grise i kuldet, der kan fravænnes (Levende Grise på dag 5 - LG5) 

Der har tidligere været efterspørgsel efter særlige avlsdyr til udendørsproduktion.  

DanAvl har således ved flere lejligheder produceret enkelte kuld af Duroc x 

Landrace eller Duroc x Yorkshire til udendørs brug.  DanAvl vurderede dog på det 

http://vsp.lf.dk/Om_os/DanAvl.aspx
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pågældende tidspunkt, at efterspørgslen ikke var stor nok til at igangsætte et 

avlsarbejde med dette fokus. DanAvl er efterspørgselsdrevet, og derfor må en evt. 

fremtidig efterspørgsel efter andre racekombinationer forventes imødekommet.  

Ifølge de betydende udenlandske avlsselskabers hjemmesider er det kun selskaber 

med engelsk baggrund, der tilbyder krydsningssøer til udendørsproduktion. Både 

PIC, JSR og Rattleroow har en so til udendørsproduktion. 

Krydsningskombinationen indeholder i alle tilfælde Duroc og en af de hvide, 

frugtbare racer Landrace eller Yorkshire. I Storbritannien findes dog også et 

selskab - ACMC – som ikke specifikt nævner, at de arbejder med en so til 

udendørsproduktion. 

I andre europæiske lande – Frankrig (Pen Ar Lan og Grimaud) og Holland (Topig 

og Hendrix) udbyder man ikke søer til udendørsproduktion.  

Udendørsproduktion udgør omkring 1 % af den danske produktion. 

Udviklingscenter for Husdyr på Friland er dog involveret i et mindre pilotprojekt 

om indkrydsning af engelske racer i en dansk økologisk svinebesætning. Projektet 

ved navn ”Robuste Racer” skal undersøge, om brug af nye krydsnings-

kombinationer kan bidrage med søer, der farer et passende kuld grise, som søerne 

selv kan ernære, samtidig med at deres temperament og omsorg for grisene er på 

niveau med, hvad der p.t. kendes fra Danmark. Der er tale om en mindre 

undersøgelse, ikke et forsøg med et omfang, der retfærdiggør statistisk sikre 

konklusioner. Resultaterne fra krydsningssøernes første kuld, som er født i efteråret 

2012, tydede på, at søernes pasning af grisene var tilfredsstillende, men der sås 

samtidig en tendens til, at grisenes kødkvalitet ved slagtning – specielt med hensyn 

til kødprocent – var for ringe, så det er ikke sandsynligt, at de pågældende 

krydsningssøer vil kunne anvendes under danske produktionsbetingelser. 

Århus Universitet, Videnscenter for Landbrug, økologi, og Udviklingscenter for 

Husdyr på Friland har nu ansøgt Naturerhvervsstyrelsen (Organic RDD 2) om et 

større fælles projekt med titlen ”Fødsel af robuste grise - vejen til lav dødelighed. 

VIPiglets”. Hvis projektet bevilges vil det blive gennemført 2014-2017. Projektets 
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formål er gennem brug af nye racekombinationer, forbedret management og 

hyttedesign at reducere andelen af døde pattegrise i den økologiske 

svineproduktion. For at sikre, at projektet kan gennemføres, er der på forhånd 

indgået aftale med et mindre antal besætninger om, at de gerne vil teste nye 

racekombinationer. 

 

Flere af de besætninger, der ønsker at indgå i projektet ”Fødsel af robuste grise - 

vejen til lav dødelighed. VIPiglets” har på eget initiativ indgået aftale om indkøb af 

sæd fra det norske avlsselskab Norsvin. Norsvin har et avlsmål, der sigter på en 

kuldstørrelse omkring 12-13 levendefødte grise, der fødes med noget højere 

kropsvægt end det nuværende gennemsnit. Norsvin avler også efter søer der har 

gode moderegenskaber, høj mælkeydelse og dermed fravænning af tungere grise.  

Afprøvning af Norsvin´s gener er af privat karakter, men følges af såvel 

Videnscenter for Landbrug, økologi, og Udviklingscenter for Husdyr på Friland.  

 

I lyset af en nyligt udkommet rapport (Sørensen og Pedersen, 2013), hvor der - 

baseret på informationer fra et antal faringer i perioden 2007-2008 - dokumenteres 

en meget høj pattegrisedødelighed i den økologiske produktion, må det forventes, 

at der kommer fornyet interesse hos økologiske og andre producenter, der holder 

søer udendørs i farehytter, for at sikre søer til denne produktion, der er avlet til at 

producere færre og mere robuste smågrise, end de søer, der anvendes i den 

indendørs produktion. 

 

Heste Der er i Danmark avl med mindst 35 hesteracer, af disse er 30 tilsluttet 

Landudvalget for Heste, der gennem Videncenter for Landbrug, Heste, støtter de 

tilsluttede avlsforbund på en række områder, herunder at sørge for at reglerne for 

vurdering af avlsdyr bliver gjort ensartede og gennemført på et højt fagligt niveau, 

og at foretage registrering af avlsdyr, afkom og avlsdyrs præstationer. Herudover 

bliver der for en række af de tilsluttede avlsforbund ført stambøger samt udregnet 

avlsstatistik og indekstal. De enkelte racer fastsætter selv avlsmål, ofte i lighed 

med de tilsvarende internationale organisationer for samme race. Avlsmålene 
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varierer, afhængigt af den brug, der gøres af hestene fra de forskellige racer. 

Avlsmålene er typisk rettet mod eksteriør, gangarter og kapacitet f.eks. til dressur, 

spring eller væddeløb. Der er stor variation mellem racerne i størrelsen af 

avlsarbejdet og de aktiviteter, der er i avlsarbejdet. 

Mink Avlsarbejdet med mink er organiseret decentralt. Den enkelte producent er 

ansvarlig for eget avlsarbejde eller indkøb af avlsdyr fra andre producenter. 

Avlsarbejdet er understøttet af værktøjer fra Kopenhagen Fur og Morsø 

Minksystem. Disse værktøjer kan beregne avlsværdier og et samlet indeks for de 

egenskaber, som den enkelte avler vægter i sit avlsarbejde. Der gennemføres 

avlsarbejde med en række forskellige farvetyper, hvoraf de brune og sorte er de 

dominerende. 

Avlen er mindre intensiv end hos kvæg og svin, da der anvendes naturlig 

befrugtning. Avlsarbejdet har primært fokus på følgende egenskaber i indekset: 

- Kuldstørrelse (oftest registreret ved ca. 3 uger) 

- Størrelse (vægt, oftest målt i november) 

- Skindkvalitet (hårlængde, hårtykkelse og tæthed) 

- Skindfarve (lyshed/mørkhed) 

- Skindrenhed (farvetone rødlig-blålig) 

Derudover avles der rent praktisk også for adfærd (temperament) 

Fjerkræ Der er stort set ikke noget danskbaseret avlsarbejde. Der er dog et mindre 

avlsarbejde med fokus på ægproduktion fra fritgående høner 

(http://www.hellevadhoenen.dk/). Hovedparten af den danske produktion er baseret 

på import af forældredyr fra ét avlsselskab. 

Andre Avlsarbejdet med får, geder og kødkvæg er generelt ikke særligt intensivt og er i 

http://www.hellevadhoenen.dk/
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høj grad baseret på deltidslandmænd og hobbydyr.  

Der findes en handlingsplan for reduktion af fødselsbesvær hos Blåt kvæg.  

Avlsarbejdet vedrørende disse dyrearter vil ikke blive behandlet yderligere i denne 

rapport. 

 

Tabel 5. Internationalt avlsarbejde af relevans for Danmark. 

 

Dyreart Internationalt avlsarbejde 

Malkekvæg Avlsarbejdet foretages internationalt med de samme malkekvægsracer som 

nationalt. Dog er de nordiske røde racer en specialitet for de nordiske lande. Der er 

internationalt samarbejde om avlsværdivurdering, så det sikres at tyre kan 

sammenlignes på tværs af lande (http://www.interbull.org/). Dette medvirker til, at 

der er en regelmæssig udveksling af avlsmateriale mellem 

lande/avlsorganisationer, og den internationale konkurrence er fokuseret på 

produktion af de bedste tyre. Dette betyder også, at eksempelvis Holstein kan 

betragtes som den samme linje/race globalt, og selv om der er millioner af køer, 

har denne race genetisk set en lille effektiv populationsstørrelse, fordi der anvendes 

relativt få tyre. Det samme gælder for andre kvægracer. 

I Norden vurderes Viking Genetics at være førende med en markedsandel over 

80%.  

Svin Salg af avlsmateriale til svineproducenter sker på et internationalt marked. 

Internationalt er svineavl organiseret i kooperativer eller private selskaber, med en 

trend med fusioner mod færre og større avlsselskaber.  Der er pt. ca. 10 globale 

aktører og en række mindre nationale aktører (FABRETP 2011). Der er nogle få 

større globale aktører, der er til stede i alle større svineproducerende lande. De 

inkluderer udover DanAvl blandt andet PIC og ToPigs.  

http://www.interbull.org/
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Der er ikke detaljerede oplysninger tilgængelige om avlsmålet for disse selskaber, 

men det må forventes, at det i høj grad er de samme egenskaber, der avles for i alle 

selskaber, da der ikke er stor differentiering af svinekødsproduktionen globalt. 

DanAvl er i konkurrence med globale avlsselskaber, hvilket dels betyder, at 

DanAvl konkurrerer om at eksportere avlsmateriale til udlandet, dels, at danske 

producenter kan vælge mellem avlsdyr fra DanAvl og andre (udenlandske) 

avlsselskaber. For nuværende vurderes DanAvl at være næsten enerådende på det 

danske marked, og de har en stigende eksport af avlsmateriale. 

Der er ikke, som for kvæg, etableret en rutinemæssig sammenlignende test af 

avlsselskaber. Det enkelte avlsselskab markedsføres som et brand og sælger eget 

materiale med anprisninger af deres egnethed uden dokumentation. Ofte har 

avlsselskaberne flere linjer og sælger produkter (krydsninger) til specielle 

produktioner, igen uden dokumentation. Der har i nyere tid været en enkelt 

sammenligning mellem avlsselskaber (Warentest 

http://www.danbred.com/News/Warentests.aspx), der viste, at DanAvl var bedst 

for de fleste registrerede egenskaber.  

Heste Som i Danmark er avlsarbejdet i andre lande organiseret i en lang række 

avlsorganisationer, der dækker de mange racer og typer af heste. Der er eksport af 

heste og import af heste, sæd og embryoner til det danske avlsarbejde for de fleste 

racers vedkommende. I de tilfælde, hvor der er tilsvarende internationale 

avlsorganisationer, er der oftest et samarbejde. Andre racer er i konkurrence med 

avlsforbund i andre lande, eksempelvis Dansk Varmblod, Dansk Sports Ponyavl og 

traverne. 

Mink Som i Danmark er der heller ikke internationalt et struktureret avlsarbejde.  Der har 

i et mindre omfang været import af avlsmateriale til Danmark, primært fra 

Nordamerika. Der eksporteres avlsdyr fra Danmark, men omfanget varierer meget. 

Fjerkræ Avlsarbejdet er specialiseret i enten linjer for æglægning eller linjer for 

http://www.danbred.com/News/Warentests.aspx
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kødproduktion (slagtekyllinger). De største aktører for slagtekyllinger inkluderer  

 Aviagen, som har en række brands, herunder Ross, Arbor Acres og L.I.R. 

Aviagen er en del af EW Group 

 Cobb-Vantress 

 Grimaud Freres og Hubbard, der er en del af Group Grimaud 

De største aktører for æglæggende høner inkluderer 

 Hy-Line 

 Hendrix Genetics (ISA Poultry), der også har avlsaktiviteter for svin, fisk 

og kalkuner 

 Lohmann Tierzucht, der er en del af EW Group 

Internationalt er avlsarbejdet meget koncentreret, med tre selskaber, der står for 

størstedelen af avlsarbejdet med æglæggere, og tilsvarende tre selskaber, der står 

for størstedelen af avlsarbejdet med slagtekyllinger. Avlsselskaberne gennemfører 

avlsarbejde i et større antal linjer. Der sælges krydsningsdyr, dels for at udnytte 

krydsningsfrodighed og dels for at beskytte avlsarbejdet i de rene linjer. Den 

danske produktion er hovedsageligt baseret på dyr fra ét firma for hver af de to 

produktionsformer. 

 

For kvæg, svin og mink er avlsarbejdet, der ligger til grund for den danske produktion, langt 

overvejende baseret på organisationer med hovedsæde i Danmark eller tværnationale nordiske 

selskaber. For fjerkræ sker der ikke noget avlsarbejde af betydning nationalt, og produktionen af 

både æg og kyllingekød er overvejende baseret på avlsarbejde gennemført i store multinationale 

selskaber. 
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Tabel 6. Oversigt over avlsmål beskrevet som forventet avlsfremgang for egenskaberne i 

avlsmålet. 

Dyreart Forventet fremgang 

Malkekvæg For malkekvægsracerne er avlsmålene præsenteret som korrelationen mellem de 

enkelte egenskaber og det samlede (NTM) indeks. 

Korrelationerne udtrykker den relative ændring der er i en egenskab ved selektion 

for det samlede (NTM) indeks i forhold til at selektere for den enkelte egenskab 

(=1). For ydelse nås altså for Holstein en fremgang på 0.63 ved selektion på det 

samlede (NTM) indeks i forhold til selektion kun for ydelse. Maksimal fremgang 

opnås, hvis selektion alene sker for den pågældende egenskab.  

 Holstein Jersey RDM 

Ydelse 0.63 0.55 0.64 

Vækst 0.10 -0.09 0.00 

Frugtbarhed 0.42 0.49 0.21 

Fødsel 0.32 0.17 0.20 

Kælvning 0.27 0.19 0.17 

Yversundhed 0.48 0.48 0.40 

Andre sygdomme 0.47 0.20 0.28 

Krop 0.00 0.06 0.04 

Lemmer 0.24 0.23 0.17 

Malkeorganer 0.18 0.13 0.29 

Malketid 0.03 0.03 0.17 

Temperament 0.01 0.00 0.14 

Holdbarhed 0.65 0.50 0.52 

Klovsundhed 0.34 0.17 0.02 

Udviklingen har været imod en reduceret vægt på ydelse og en øget vægt på de 

funktionelle egenskaber, herunder sygdomsresistens. De nordiske lande har været 

førende i forhold til at registrere og vægte de funktionelle egenskaber i avlsmålet, 

det vil sige egenskaber der er relateret til dyrenes funktion, herunder eksteriør, 
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reproduktions- og sundhedsegenskaber. 

Svin 
 

Tabellen angiver for de tre racer korrelationen mellem de enkelte egenskaber og 

det samlede indeks.  

 

Egenskab Landrace Yorkshire Duroc 

LG5 0.70 0.70 * 

Foderudnyttelse -0.53 -0.49 -0.84 

Daglig tilvækst 0-30 kg 0.12 0.12 0.23 

Daglig tilvækst 30-100 kg 0.15 0.17 0.51 

Kødprocent 0.08 0.08 0.43 

Slagtesvind -0.16 -0.16 -0.29 

Styrke 0.20 0.27 0.19 

Holdbarhed 0.39 0.42 * 

*LG5 og holdbarhed indgår ikke i avlsmålet for Duroc 

Korrelationerne udtrykker den relative ændring i en egenskab ved selektion for det 

samlede indeks i forhold til at selektere for den enkelte egenskab (=1). For 

foderudnyttelse (hvor der ønskes en reduktion) vil der således for Landrace kunne 

opnås 0.53 af den reduktion, der er mulig, ved selektion kun for lavere 

foderudnyttelse.  

I hundyrracerne, Landrace og Yorkshire, er der størst fokus på avl for antal fødte 

grise, målt som levnede grise dag 5 efter fødslen (LG5) og foderudnyttelse. I 

handyrracen, Duroc, er der størst fokus på foderudnyttelse, daglig tilvækst og 

kødprocent.  

Udviklingen har været mod en gradvis reduktion i vægten på kuldstørrelse eller 

LG5, i takt med at kuldstørrelsen er øget og en øget vægt på især foderudnyttelse.  

Heste De fleste racer har et avlsmål, der beskriver den ønskede type og fremtoning. 

Avlstiltagene er primært vurdering af hestene ved kåringer og vurdering af 

afkomsgrupper. For nogle racers vedkommende indgår også indekstal i 

vurderingen af hestene. For Dansk Varmblod er avlsmålet ”en ædel, højtstillet og 
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smidig ridehest med god ridelighed og sundhed. Den har præstationsformåen i 

enten springning eller dressur og kan begå sig på internationalt niveau”. Avlen i 

Dansk Varmblod er specialiseret i dressur og springheste.  

Mink Avlsmålene fastlægges af den enkelte producent. Generelt indeholder avlsmålene 

følgende egenskaber: Vægt/størrelse, kuldstørrelse, kvalitet, farve og renhed. 

Herudover kan andre egenskaber som hårlængde og -type, og parringsvillighed 

indgå i avlsmålet. I forbindelse med vurdering af minken indgår også en selektion 

for minkens temperament, sådan at minken i dag er roligere end det tidligere var 

tilfældet. 

Fjerkræ Der er kun generel information fra avlsfirmaerne om definition og vægtning af 

egenskaber i avlsmålet. Der er således ikke indsigt i det bagvedliggende 

datagrundlag, og derfor kan den forventede fremgang for forskellige egenskaber 

ikke underbygges af undersøgelser fra uafhængige forskere. 

Hos æglæggerne er det overordnede avlsmål, at hver høne producerer flest muligt 

antal æg af passende størrelse på den mindst mulige høne og med den mindst 

mulige mængde foder. Hertil kan komme forskellige andre mål, som ofte er 

specifikke for det enkelte avlsfirma. Avlsselskaber angiver, at der er fokus på 

egenskaber relateret til livskraft og især fjerpilning og kannibalisme hos 

æglæggende høner og ben problemer og hjerte/lunge dysfunktion hos 

slagtekyllinger (Flock et al. 2005)  

For slagtekyllinger gælder det om at sikre en stadig større tilvækst, der er placeret 

de steder, der har størst værdi (bryst), med den mindst mulige mængde foder til 

markedsvægt. For alle avlsfirmaer er der herefter en lang række avlsmål, der retter 

sig mod produktkvalitet (fedt), livskraft, og reproduktion. Det vigtige spørgsmål 

om, hvor meget de enkelte mål vægtes i det samlede avlsprogram, er en 

firmahemmelighed.  

(Sørensen 2012) 
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Generelt har der været en udvikling imod mere komplekse avlsmål, der ikke kun inkluderer 

produktion, men også i stigende grad inkluderer egenskaber af betydning for dyrenes velfærd. Dette 

skyldes i høj grad en øget fokus på omkostninger og totaløkonomi i produktionen, hvor mange 

velfærdsrelaterede egenskaber også er associeret med øgede omkostninger i form af 

reduceret/mistet produktion, behandlingsomkostninger og reduceret reproduktion ved sygdom eller 

kvalitet. De nordiske lande har generelt, og specielt på kvægområdet, være foran i denne udvikling, 

og avlsmål med en stor fokus på egenskaber af betydning for dyrenes funktion omtales ofte som den 

nordiske model. 

For kyllinger kontrolleres avlsarbejdet stort set af nogle få multinationale firmaer. En lignende 

udvikling imod større og færre enheder, der kontrollerer avlsarbejdet, kan også ses på kvæg- og 

svineområdet. Dette har flere konsekvenser. For det første vil der sandsynligvis være et reduceret 

fokus på avl af dyr, der er tilpasset specielle miljøer. For det andet har den øgede centralisering af 

avlsarbejdet, ikke mindst inden for fjerkræ og svin, også resulteret i en reduceret åbenhed om det 

avlsarbejde, der drives, og en større konkurrence baseret på ikke-sammenlignelige tal. Det er med 

mangel på sammenlignelige data ikke muligt at udvælge de dyr, der er bedst egnede og tilpassede til 

de tilgængelige produktionsforhold. Her er kvæg undtaget, idet samarbejdet i Interbull medvirker til 

en åben sammenligning af tyre på tværs af lande.  

4.2.2 Dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avlsarbejdet 

Målet med dette afsnit er at beskrive den genetiske udvikling for egenskaber med relation til 

velfærd. Givet det store antal arter er det ikke her muligt at give en fuldstændig oversigt over alle 

egenskaber relateret til velfærd. Der vil blive fokuseret på udvalgte egenskaber, der er generelle på 

tværs af arter (dødelighed og holdbarhed) samt udvalgte artsspecifikke egenskaber. 
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4.2.2.1 Dødelighed 

Dødelighed er både en vigtig velfærds- og produktivitetsindikator. Dødelighed kan skyldes mange 

faktorer og er en kompleks afspejling af såvel dyrenes genetiske baggrund som det miljø, de er i. En 

ændring i niveauet af dødelighed kan skyldes såvel ændringer i det genetiske niveau som ændringer 

i miljøet over tid.  

Tabel 7. Niveau og udvikling i dødelighed 

Dyreart  

Malkekvæg Niveauet for dødelighed dvs. andelen af dyr der var levende ved periodens start, som er 

døde i den givne periode (i %) for kalve og ungdyr for racerne Holstein, RDM og 

Jersey er følgende:  

 Kviekalve Tyrekalve 

Alder 1-30 dage 31-458 dage 1-30 dage 31-183 dage 

RDM 3.2 4.6 3.8 6.5 

Holstein 3.2 3.7 4.0 4.5 

Jersey 7.2 6.9 11.5 9.6 

Dødeligheden er højere hos Jersey end hos de store racer.  

Kalvedødelighed ved fødsel indgår i det samlede indeks som både en genetisk effekt 

hos kalven (fødselsindeks) og hos koen (kælvningsindeks).  Kælvningsevne har indgået 

i avlsmålet siden 1994 og fødselsegenskaber siden 2004. For kælvningsindekset har der 

været en gunstig udvikling for de store racer. For fødselsindekset har der i perioden 

1992 til i dag været et svagt fald (øget dødelighed) efterfulgt af en tilsvarende svag 

stigning (reduceret dødelighed). For Jersey er der ingen systematisk trend (Videncenter 

for Landbrug – Kvæg 2011) 

Der har været svag positiv udvikling i det genetiske niveau for overlevelse efter fødsel, 

her vist for Holstein. Dødelighed er gunstigt korreleret til det samlede indeks (NTM), 

og der kan derfor forventes en positiv udvikling i dødeligheden efter fødsel med det 

nuværende indeks. Det overvejes at inddrage dødelighed efter fødsel i totalindekset 
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(Buch et al. 2012), hvilket vil kunne øge fremgangen yderligere. 

 
Figur 1. Genetisk udvikling i kalve- og ungdyrdødelighed hos Holstein, opdelt efter tyrenes (fædrenes) 

fødselsår. 

Dødeligheden blandt malkekøer er steget markant i perioden 1990 til 2005. Denne 

stigning omfatter alle racer og alle aldersgrupper. Stigningen er fra et niveau på 1-2% i 

starten af 1990’erne til 3-5% opgjort per race. Stigningen er en stigning i den 

observerede dødelighed og det vides ikke, om dette skyldes genetiske ændringer 

Svin Fra 1992, hvor man i dansk svineavl begyndte at avle for øget kuldstørrelse, til i dag er 

den gennemsnitlige pattegrisedødelighed vokset fra omkring 17 % til mellem 23 og 24 

% (Pedersen et al., 2010). Dødeligheden er størst i forbindelse med fødslen. Niveauet af 

dødelighed er 

- Dødelighed ved fødsel, dødfødte: 11.8 % (Pedersen et al. 2010) 

- Dødelighed fra fødsel til fravænning: 12.4 % (Pedersen et al. 2010) 

- Smågrise (fravænning til ca. 30 kg): 2.5 % (Videncenter for Svineproduktion 

2011a) 

- Slagtesvin (ca. 30 kg til ca. 100 kg): 3.6 % (Videncenter for Svineproduktion 

2011a) 

Den gennemsnitlige kuldstørrelse i første kuld for søer i DanAvls avls- og 
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opformeringsbesætninger viser, at der i 1992 blev født 9,6 og 10,0 grise (inklusiv de 

dødfødte) hos Yorkshire og Landrace søer. Frem til 2010 øges kuldstørrelsen til 14 

grise svarende til en forøgelse med 4,5 og 4 grise per kuld for de to racer. Tilbage i 

1992 var datagrundlaget spinkelt med omkring 2.500 kuld for hver race. Op igennem 

halvfemserne steg datagrundlaget betydeligt og for 2010 er tallene baseret på 

henholdsvis 32.000 og 22.000 kuld efter Landrace og Yorkshire søer. 

 
Figur 2. Udvikling i gennemsnitlig antal total fødte grise(inkl. dødfødte) i første kuld af landrace og 

Yorkshire søer fra avls- og opformeringsbesætninger. 

Den voksende kuldstørrelse betød at dødeligheden steg, både opgjort på antal og andel 

døde grise. Allerede i 1998 viste interne forsøg i DanAvl, at avl for større kuldstørrelse 

kunne medføre flere døde grise. Efter flere undersøgelser blev avlsmålet ændret i 2004 

(Su et al. 2008). Avl for højere kuldstørrelse blev afløst af avl for antal levende grise 5 

dage efter de var født. Den nye egenskab fik navnet LG5. For søer i svineproduktionen 

er målet at fravænne så mange grise som muligt. Med LG5 var det muligt at sikre 

fortsat fremgang i produktiviteten, målt som antal levende grise, samtidig med at 

egenskaben på simpel vis sikrer en reduktion i dødelighed både ved fødsel og frem til 5 

dage efter fødsel. Dertil kommer at LG5 samtidig viste sig at være et godt mål for antal 

fravænnede grise, idet der var tæt sammenhæng mellem LG5-registreringen og antallet 

af fravænnede grise i kuldet. 
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Figur 3. Udvikling i henholdsvis antal grise født, dødeligheden og kuldstørrelse dag 5 for  gylte (efter 

fødeår) i avlsbesætninger med henholdsvis Landrace (-o-) og Yorkshire (-Δ-) fra Nielsen et al. 2013.  

På baggrund af data fra avls- og opformeringsbesætningerne kan der påvises en 

faldende pattegrisedødelighed. Dette fald repræsenterer en genetisk ændring. Data er 

opgjort på første kuld for at få sammenlignelige tal over tid, der ikke er påvirket af den 

selektion der foregår mellem første og senere kuld. Den genetiske reduktion i 

dødelighed for senere kuld er ikke nødvendigvis af samme størrelsesorden, da ældre 

søer får flere grise. 

 

Figur 4. Udvikling i den estimerede avlsværdi for henholdsvis antal grise født, dødeligheden og 

kuldstørrelse dag 5 for gylte (efter fødeår) i avlsbesætninger med henholdsvis Landrace (-o-) og 

Yorkshire (-Δ-) fra Nielsen et al. 2013.  

Samlet set viser det, at der i avlsbesætningerne er sket et fald i pattegrisedødeligheden, 

så denne i dag ligger på samme niveau, som den gjorde i svineproduktionen før, man 

begyndte at avle for øget kuldstørrelse, nemlig på omkring 17 %.  

En tilsvarende reduktion i dødelighed er indtil videre ikke blevet set i 
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produktionsbesætningerne, hvor den samlede pattegrisedødelighed siden 2004 har 

ligget på et niveau omkring 23-24 %. Der er flere mulige forklaringer på denne forskel. 

En væsentlig forklaring kan være den ovenfor omtalte genetiske forsinkelse. 

Beregninger viser, at der går mindst 5 til 6 år fra en ændring i avlsmålet, til der 

begynder at ske en ændring hos søerne i produktionen. Dette skyldes, at 

avlsfremgangen først skal opformeres i opformeringsbesætningerne og udbredes i 

produktionsbesætningerne efterhånden som søerne i produktionsbesætningerne 

udskiftes. Disse beregninger antager, at der er en optimal udskiftning af søerne i 

produktionsbesætningerne, hvor der indkøbes unge hundyr fra 

opformeringsbesætninger. I besætninger med såkaldt ”Kernestyring” vil det ikke være 

tilfældet, da der af veterinære grunde ikke indkøbes levende dyr. Videncenter for 

Svineproduktion (VSP) opgør, at de 25 % bedste sobesætninger er ca. 4 til 5 år foran 

den gennemsnitlige produktivitet i sobesætninger (Videncenter for Svineproduktion 

2011b). Samlet kan det gennemsnitlige niveau i sobesætningerne altså forventes at 

ligge ca. 10 år efter niveauet i avlsbesætningerne kuldstørrelse.  

Opgørelser foretaget af Videncenter for Svineproduktion viser et fald i 

pattegrisedødeligheden i produktionsbesætningerne på 0,6 % i hvert af årene 2010-

2012
9
. Dermed ser det ud som om, at det fald i pattegrisedødelighed, der er 

dokumenteret i avlsbesætningerne, slår igennem i produktionsbesætningerne, svarende 

til hvad man skulle forvente i forhold til den videnskabelige litteratur om emnet
10

. Det 

er dog vigtigt at betone, at der er tale om opgørelser fra erhvervet, som ikke har været 

genstand for en uvildig videnskabelig vurdering.  

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå, hvor stor en del af faldet, der kan 

tilskrives ændringer i avlsmålet, og hvor stor en del, der kan tilskrives forbedret 

management.  

For at sikre, at der er tale om et vedvarende og reelt fald i pattegrisedødeligheden, bør 

                                                 

9
 ”Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2012”, udkast til notat udarbejdet af Videncenter for 

Svineproduktion. Udleveret på møde i arbejdsgruppen vedrørende avl af dyr den 30. maj 2013. 

10
 Se Nielsen et al. (2013) og Rutherford et al. (2013). 
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udviklingen løbende overvåges og underkastes en uvildig, videnskabelig vurdering. 

Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at avlsarbejdet muligvis kun slår delvis 

igennem i produktionsbesætningerne, eksempelvis hvis managementniveauet ikke er 

tilstrækkeligt højt. Der er også andre usikkerhedsfaktorer. Avlsarbejdet gennemføres i 

dag i de rene racer baseret på registreringer i disse. Men produktionen er baseret på 

krydsningsdyr, med mulighed for, at effekten af avlsarbejdet ikke slår fuldt igennem. 

Betydningen af disse faktorer for udviklingen i pattegrisedødelighed kendes ikke og bør 

afklares. 

Grundlaget for ovenstående beskrivelse er videnskabelige artikler publiceret i 

tidsskrifter med peer review, hvor det har været muligt. Disse referencer er suppleret 

med referencer til rapporter og statistikker, hvor det er vurderet relevant for rapportens 

mål.  

I forhold til pattegrisedødelighed er beskrivelsen overvejende baseret på to rapporter:  

1. Pattegrisedødelighed i DK: Muligheder for reduktion af pattegrisedødeligheden 

i Danmark (Pedersen et al. 2010). Denne rapport blev udarbejdet af forskere ved 

Århus Universitet på baggrund af en forespørgsel fra Fødevarestyrelsen.  

Rapporten har været i peer-review hos to svenske eksperter. 

2. The Ethical and Welfare Implications of Large Litter Size in the Domestic Pig 

(Rutherford et al. 2011). Rapporten har ikke været i peer-review, men de 

centrale dele af rapporten er efterfølgende udgivet som to review artikler i et 

videnskabeligt tidsskrift med peer-review (Rutherford et al. 2013; Baxter et al. 

2013). 

Efter færdiggørelsen af rapporten fra Aarhus Universitet (Pedersen et al. 2010) blev der 

igangsat et arbejde for at dokumentere effekten af selektion for LG5 i avls- og 

opformeringsbesætningerne. Denne analyse er den væsentligste forskel i 

vidensgrundlaget for de to rapporter, og dette afspejles i forskelle i rapporternes 

konklusioner, hvor rapporten fra Aarhus Universitet konkluderer, at ”inddragelse af 

antal levende grise ved dag 5 som avlsmål i stedet for kuldstørrelse synes ikke at være 

et avlsmål, der kan nedbringe andelen af døde grise”, medens den senere rapport 

hævder, at det via LG5 er muligt at nedbringe pattegrisedødeligheden. Denne sidste 

påstand er efterfølgende blevet underbygget af en artikel antaget til udgivelse i et 
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internationalt tidsskrift med peer review (Nielsen et al. 2013), hvori der dokumenteres 

positiv effekt af selektion for LG5 på pattegrisedødelighed i danske avls- og 

opformeringsbesætninger.  

Der er ikke en rutinemæssig registrering af dødelighed efter dag 5 i avls- og 

opformeringsbesætninger, og der er dermed ikke data for udviklingen. Niveauet for 

dødelighed fra dag 5 til fravænning er 3.1 % og 4.6 % hos henholdsvis Landrace og 

Yorkshire (Su et al. 2008). 

En særlig problemstilling i forbindelse med øget pattegrisedødelighed ses i den 

økologiske produktion og formodentlig også i andre produktioner, der baserer sig på 

udendørs hold af søer i farehytter. I en nyligt udkommet rapport (Sørensen & Pedersen, 

2013) er dokumenteret en meget høj pattegrisedødelighed (33 %). Tallet er baseret på 

informationer fra et antal faringer i perioden 2007-2008. Årsagen til den høje 

dødelighed kan blandt andet tilskrives, at brug af ammesøer og faringsovervågning, 

som anvendes i konventionelle besætninger, kun vanskeligt kan praktiseres i 

økologiske og andre besætninger, hvor søerne holdes udendørs.  

Rapporten anbefaler blandt andet, at genetisk selektion af søer til økologisk- og 

frilandsproduktion med en kuldstørrelse, der er bedre tilpasset soens fysiologi, kan 

være en mulig løsning til reduktion af pattegrisedødeligheden.  Flere af 

arbejdsgruppens medlemmer, som repræsenterer erhvervet, mener dog, at det er 

urealistisk at opstille et effektivt avlsarbejde, der under udendørs betingelser kan 

opsamle en relevant mængde data, der vil være i stand til skabe det nødvendige 

selektionsdifferentiale og dermed en relevant avlsmæssig fremgang for sådanne 

egenskaber. Hvis man vil søge avlsmæssige løsninger, skal man ifølge disse 

medlemmer snarere søge andre racer fremfor at søge tilpasninger i de nuværende 

avlspopulationer. 

Heste Der er ikke tilgængelige statistikker. Lovkravet om registrering af hestens afgang (død) 

indenfor 30 dage, som trådte i kraft den 1. juli 2009 i form af EU forordning Nr. 

504/2008 af 6. juni 2008, vil i fremtiden give bedre mulighed for udarbejdelse af 

statistikker. 
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Mink Minkavlere har pligt til at registrere dødeligheden, men arbejdsgruppen er ikke bekendt 

med nogen systematisk indsamling eller opgørelse af denne information. Baseret på 

undersøgelser er niveauet for dødelighed: 

- Dødelighed fra fødsel til fravænning inkl. dødfødte er angivet til 20-30% (Gade & 

Malmkvist 2005) og til 11-21% (DJFs bemærkninger til spørgsmål 369-374 fra 

Fødevareudvalget, dateret 12. maj 2011). 

- Fravænning til pelsning: 1-4 % (Møller 2011) 

Dødeligheden er høj i fødselsperioden. Det er usikkert, hvorvidt dette skyldes dødfødte 

eller dødelighed kort efter fødslen, da hvalpe tidligst tælles 1 til 2 døgn efter fødslen for 

at undgå at forstyrre tæven under fødsel. Dødeligheden ved fødsel kan være 

underestimeret, da tæven kan æde nogle af de døde hvalpe (Gade & Malmkvist 2005). 

Fjerkræ Der er ikke tilgængelig information om dødelighed fra avlsfirmaerne.  

Det må dog forventes, at højt selekterede linjer af slagtekyllinger og æglæggere udviser 

en højere dødelighed og en større sensitivitet overfor suboptimale miljøforhold end 

mindre intensivt selekterede linjer (Arthur & Albers 2003).  

I ægproduktionen var dødeligheden for høner i 2011 følgende 

(Erhvervsfjerkræsektionen 2012): 

Produktionsform Døde, % af indsatte 

Hvide høner i stimulusberigede bure 3.8 

Skrabehøner 6.6 

Frilandshøner 9.0 

Økologiske, brune høner 10.1 

Økologiske, hvide høner 8.8 
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4.2.2.2 Holdbarhed 

Holdbarhed er et mål for længden af dyrenes produktive liv. Holdbarhed er en sammensat og 

kompleks egenskab, der kan være defineret forskelligt mellem arter.  Holdbarhed vil typisk have en 

sammenhæng til en række andre velfærdsrelaterede egenskaber, der kan påvirke dyrenes produktive 

liv. Avl for holdbarhed er vanskelig, da holdbarhed registreres sent i dyrets liv. Holdbarhed 

defineres derfor oftest ikke som det fulde funktionelle liv (frem til afgang eller død), men som en 

begivenhed tidligere i dyrets liv (overlevelse frem til en bestemt alder eller begivenhed). Dette 

resulterer i registrering på yngre dyr, og der kan dermed opnås en mere sikker selektion for 

holdbarhed, under antagelse af, at der er en sammenhæng mellem den definerede holdbarhed og det 

fulde produktive liv for et dyr.  

Tabel 8. Genetisk udvikling i holdbarhed 

Dyreart  

Malkekvæg Holdbarhed blev inddraget i avlsmålet i 2002. Holdbarhed, som det er indregnet i 

det samlede indeks, udtrykkes som alder ved afslutning af tredje laktation som 

afvigelse fra alder ved første kælvning. I beregningerne indgår også antal dage til 

afslutning af første, anden og op til femte laktation. Der har været en svag positiv 

udvikling i køernes holdbarhed frem til afgang i overensstemmelse med 

nedenstående figur. Figuren viser den observerede udvikling i køernes alder 

udtrykt som afvigelse fra deres alder ved første kælvning. Generelt er køerne 

blevet ældre når de udsættes eller dør. Udviklingen kan skyldes ændringer i både 

miljø og genetik. Den maksimale alder ved afslutning af tredje laktation er 1095 

dage, da der maksimalt indregnes 365 dage per laktation. 
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Figur 5. Udvikling i køernes holdbarhed (Videncenter for Landbrug – Kvæg 2011) 

Svin Holdbarhed indgår i avlsmålet for søer af racerne Landrace og Yorkshire.  For at få 

en registrering på mange dyr, er det valgt at definere holdbarhed som 

sandsynligheden for at blive løbet efter første kuld. Avlsfremgangen publiceres 

løbende på Videncenter for Svineproduktions (VSPs) hjemmesider og i 

årsberetninger som ændringen i avlsværdier over tid. Der har været en svag 

reduktion i holdbarhed for Landrace og en svag forøgelse for Yorkshire 

(Videncenter for Svineproduktion 2011b). Der er projekter i gang for at forbedre 

modeller til beregning af avlsværdi for holdbarhed. 

Heste Der er ikke tilgængelige statistikker for holdbarhed. Men det førnævnte lovkrav 

om registrering af hestens afgang (død) indenfor 30 dage vil give bedre mulighed 

for udarbejdelse af statistikker i fremtiden. 

Mink Minken reproducerer fra 1 til 3 år og udsættes på grund af reduceret reproduktion 

(lavere kuldstørrelse hos 3-årige og ældre tæver).  Den primære årsag til 

udsætning, udover reduceret reproduktion, er dødelighed, der som angivet i Tabel 

4 udgør omkring 1 promille per uge. Der er ikke dokumentation for udviklingen i 

holdbarhed. 
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Fjerkræ Normalt slagtes eller aflives æglæggende høner i forbindelse med fjerskifte, hvor 

æglægning ophører eller reduceres. Fokus i selektionen af æglæggende høner er 

skiftet imod en længere periode med høj æglægning også efter fjerskifte (Arthur & 

Albers 2003). I den danske konsumægsproduktion er det ikke almindeligt, at man 

lader høner gå i fældning, da kvaliteten af æggene og produktiviteten efter 

fældning ikke er optimal. Der er dog som anført en klar tendens til, at hønerne 

lever længere og bevarer produktiviteten længere grundet øget fokus på dette i 

avlsarbejdet. Hvis den forlængede æglægningsperiode involverer et fjerskifte, vil 

dette ofte betyde brug af tvangsfældning. På baggrund af bl.a. Dyreværnsrådets 

udtalelse af 24. juni 2008 anses såkaldt hårde tvangsfældningsmetoder, hvor 

dyrene fratages foder og/eller vand i en periode på over et døgn, for at være i strid 

med dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

 

 

4.2.2.3 Artsspecifikke velfærdsrelaterede egenskaber 

Tabel 9. Genetisk udvikling i artsspecifikke velfærdsrelaterede egenskaber 

Dyreart  

Malkekvæg Klovsygdomme er et udbredt problem i mange malkekvægsbesætninger. Niveauet 

af køer med bemærkninger for én eller flere klovlidelser er hhv. 33, 46 og 18 

procent for hhv. RDM, Holstein og Jersey. Genetisk er der ugunstige 

sammenhænge mellem klovsygdomme og proteinydelse. Ensidig avl for højere 

mælkeydelse ville dermed kunne føre til en forringelse af klovsundheden. 

Omvendt er der gunstige sammenhænge mellem klovsygdomme og 

yversundhed/hunlig frugtbarhed. 

Klovsundhed har tidligere indgået i det samlede indeks for øvrige sygdomme, men 

indgår fra 2011 i det samlede indeks som en separat sygdomskategori (Buch og 

Fogh 2011). Det bliver dermed muligt i fremtiden at følge udviklingen i 
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klovsundhed mere detaljeret. 

Mastitis (yverbetændelse) er den hyppigst forekommende sygdom hos malkekvæg.  

Den indgår i en samlet avlsværdi for yversundhed, der dækker over en række yver-

relaterede sygdomme. Yversundhed har indgået i avlsarbejdet siden 1992. I 

perioden frem til slutningen af 1990’erne skete der et fald i mastitisresistensen, og 

derefter en stigning tilbage til - eller lidt over - det niveau, der var i 1992 for de tre 

betydende racer. Den seneste revision af avlsmålet i 2012 har øget fokus på 

yversundhed. 

Klov- og yversygdomme er eksempler på multifaktorielle sygdomme, hvor der 

med fordel kan opnås forbedringer med avl og optimering af management. For 

andre sygdomme, typisk sygdomme, der skyldes specifikke patogener, vil det ofte 

være en hurtigere og mere effektiv strategi at kontrollere patogenet end at avle for 

øget resistens eller tolerance. Eksempler på kontrol af patogener er programmer for 

kontrol af salmonella og regler omkring alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, 

eksempelvis mund- og klovesyge.  

EFSA udgav i 2009 en rapport om velfærd og sundhed i mælkeproduktion, 

herunder effekten af selektion (EFSA 2009). I denne rapport peges bl.a. på 

følgende: 

1 Selektion for øget mælkeproduktion har resulteret i større og tungere køer. 

Dette må forventes at påvirke køernes krav til management og staldmiljø. 

Øget størrelse kan resultere i nedsat velfærd i staldsystemer, der ikke er 

tilpasset køernes øgede størrelse. 

2 Køer har et behov for at bruge en større del af deres tid på foderoptagelse 

for at imødekomme de øgede krav til energioptagelse med en øget 

mælkeproduktion. Dette kan reducere den tid køerne har til rådighed til 

hvile og andre aktiviteter. En anden konsekvens af en øget 

energiomsætning er en øget følsomhed for varmestress.  

3 Selektion for øget mælkeydelse ændrer også fordelingen af energi, så en 
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større del går til mælkeproduktion. Selektion for produktion øger også 

foderoptagelsen, men med en genetisk korrelation på 0.46 til 0.65 

(Veerkamp 1998) vil gabet mellem energi input og energi output øges i 

tidlig laktation. Det betyder en øget kropsmobilisering i tidlig laktation, 

hvor mælkeydelsen er størst.  

Denne rapport peger altså på en række potentielle problemer som følge af fortsat 

stærk selektion for øget produktion, og dermed behov for ikke kun at se på kendte 

effekter af selektion, men også nødvendigheden af at forudsige den langsigtede 

effekt af ændringer i dyrenes fysiologi. 

Der kendes flere arvelige sygdomme hos kvæg, som omtalt tidligere. De kendte 

sygdomme kontrolleres oftest ved selektion af tyre, og der er etableret et system til 

indberetning af nye sygdomme. 

Svin Styrke indgår i avlsmålet. Den økonomiske vægt for styrke beregnes ud fra en 

ønsket fremgang i denne egenskab. Der er en svag fremgang i styrke på 0.04 point 

per år (Videncenter for Svineproduktion 2011b). Styrke registreres på slagtesvin, 

men en bedre styrke forventes også at resultere i færre benproblemer hos søerne. 

Selektion for hurtigere tilvækst har også resulteret i øget størrelse hos de 

udvoksede dyr, hvilket især kan påvirke velfærden hos søerne, der i perioder 

opstaldes i bokse eller stier med begrænsninger for soens bevægelse. Det er dog 

fastsat i lovgivningen, at svin skal kunne lægge sig samt hvile og rejse sig uden 

besvær.  

Registreringssystemet i avl- og opformeringsbesætningerne er fokuseret på 

egenskaber i avlsmålet. Herudover er der en række krav til avlsdyr, der også 

betyder en indirekte selektion for disse egenskaber. Det er eksempelvis antal patter 

på sopolte og brok hos hangrise. Der er derimod ikke en direkte overvågning af 

velfærdsrelaterede egenskaber, der ikke indgår i avlsmålet. Der sker løbende en 

vurdering af korrelerede effekter af avlsarbejdet via 1) forsknings- og 

forsøgsaktiviteter, hvor der gennemføres mere specifikke registreringer og via 2) 
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indberetninger fra producenter og konsulenter. 

Der er fundet en genetisk komponent i skuldersår, men det er af DanAvl vurderet, 

at muligheden for at reducere forekomsten af skuldersår ved selektion pt. er 

begrænsede (Videncenter for Svineproduktion 2011b). God management omkring 

huldstyring har vist sig stort set at kunne løse problemet.  

Der har udover egenskaberne i avlsmålet også været inddraget selektion imod 

specifikke genetiske defekter. Eksempler på dette er halothangenet, der havde 

opnået en høj frekvens i populationen, da det havde en positiv effekt på 

kødprocent. I de sidste år er der foretaget indirekte selektion (baseret på genetiske 

markører) imod en receptor for E.Coli i tarmen. Forventningen er, at dette vil 

resultere i færre tilfælde af E.Coli-diarréer, specielt hos smågrise. Igangværende 

projekter leder efter specifikke arveanlæg for resistens mod lungesyge 

(Videncenter for Svineproduktion 2011c). 

Heste Inden for hesteavlen har der hovedsageligt været avlet målrettet for forbedring af 

præstation og eksteriør, hvorimod sundhed/holdbarhed/arvelige sygdomme har 

haft lav prioritet - hovedsageligt fordi der ikke har været et registreringssystem og 

fordi avlen ikke har anvendt avancerede metoder til avlsværdiberegning, som hos 

landbrugsdyr. Osteochondrose (OCD), som er en fejludvikling af brusk eller 

knogler i leddene, er et eksempel på en kendt, delvist arvelig sygdom. 

Varmblodsavlen har i flere år selekteret mod sygdommen på individniveau (ved 

hingstekåring), men med en begrænset effekt. I en svensk undersøgelse er der 

fundet en prævalens på 13 % for OCD hos unge rideheste (Jönsson et al. 2011). I 

en norsk undersøgelse på unge travheste fandtes OCD hos 14% af hestene 

(Grøndahl & Dolvik 1993). I en nyere hollandsk undersøgelse fandtes,  at 39% af 

hestene havde OCD i mindst et af de undersøgte led (Van Grevenhof et al. 2009). 

Der er fundet en genetisk indflydelse på osteochondrose (Jönsson et al. 2011; 

Grøndahl & Dolvik 1993). Da varmblodsforbundene udveksler gener i stor stil, vil 

frekvensen forventeligt være den samme i Dansk Varmblod, hvis det blev 

undersøgt. I den danske varmblodsavl kan hingste med OCD undtagelsesvis 

godkendes, hvis de i øvrigt har specielt gode egenskaber, men det skal anføres i 
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forbindelse med godkendelsen. 

Dansk Varmblod har som det første hesteavlsforbund i verden via Videnscentret 

for Landbrug, heste, indgået et samarbejde med de danske dyrlæger, som skal 

indberette OCD-fund til hestedatabasen med det formål med tiden at beregne 

OCD-indeks. 

Der kendes farvegener, der i homozygoter (dvs. heste, som har to ens alleler) er 

dødelige, nemlig Overo Lethal White Syndrome (OLWS), hvor overvejende hvide 

føl fødes med underudviklet tarmsysten og Lavender Foal Syndrome, hvor føl, 

som fødes med en særlig, ofte lavendelagtig, farve, ikke er levedygtige.  

Udbredelsen af disse tilstande er ikke dokumenteret. 

Avl af miniatureheste har i praksis vist sig at kunne give problemer. Dette skyldes, 

at hestene er blevet avlet mindre og mindre samtidig med, at antallet af tænder er 

forblevet uændret og tændernes størrelse ikke altid er reduceret i forhold til 

hestenes størrelse. Dette misforhold kan betyde smertefulde tilstande og give 

hestene problemer med at tygge normalt. 

Der er meget begrænset viden om sammenhængen mellem selektion for gode 

konkurrenceheste (heste med øget reaktivitet i konkurrence situationer) og effekten 

heraf på hestenes velfærd og samspillet mellem heste og mindre erfarne ryttere. Et 

igangværende forskningsprojekt undersøger dele af denne problemstilling.  

 

Mink 
Da minkavl ikke er centraliseret, men foregår på hver enkelt farm, er 

sandsynligheden for, at avlsmæssige tiltag slår igennem, generelt mindre end i 

anden husdyrproduktion. Det gælder både egenskaber, der kan have positive og 

negative velfærdsmæssige konsekvenser. Det faktum, at avlsarbejdet gennemføres 

ved naturlig parring, begrænser ligeledes udbredelsen af uheldige effekter af avl, 

da det enkelte avlsdyr har en begrænset effekt. Genetisk set har mink en stor 

effektiv populationsstørrelse.  

Pelsdyrbekendtgørelsens kapitel 10, § 19 lyder: ”Stærkt frygtsomme dyr må ikke 
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anvendes til avl. Avlsprogrammer skal tage særligt hensyn til egenskaber, der kan 

føre til forbedring af dyrenes sundhed og velfærd ud over produktionsegenskaber, 

herunder selektion for tillidsfulde dyr.” Der er udviklet valide (Malmkvist & 

Hansen, 2001) og praktisk anvendelige (Hansen & Møller, 2001) metoder til 

bestemmelse af den individuelle minks temperament (tillidsfuld, aggressiv, 

frygtsom) og dermed effektive redskaber til selektion for tillidsfulde og mod 

frygtsomme mink.  

En del af minkhvalpene gruppeindhuses med mere end to hvalpe sammen i et 

større bur. Det er en del, som tyder på, at der ses større aggression mellem 

minkene når de gruppeindhuses, end når de indhuses parvis. Igangværende forsøg 

ved Aarhus Universitet indikerer, at der kan selekteres mink med en højere social 

tolerance (Møller et al. 2011), hvilket kan være med til at begrænse aggression og 

dermed indirekte nedsætte forekomsten af bidskader.  I henhold til det politiske 

forlig for veterinærområdet, som er gældende i perioden 2013 – 2016,  nedsætter 

fødevareministeren i forligsperioden en arbejdsgruppe til undersøgelse af 

mulighederne for et forbud mod gruppeindhusning, hvor bl.a. de faglige forhold i 

relation til gruppeindhusning skal afdækkes. 

Skindstørrelse er en af de vigtigste parametre for prisen på minkskind. Det har 

resulteret i, at der er selekteret for større vægt. Dette reguleres dog af 

Pelsdyrbekendtgørelsens kapitel 11, § 26, hvoraf det fremgår, at mink, ilder og 

fritter skal have adgang til et frit tilgængeligt areal, hvis minimumsstørrelse for et 

enkelt voksent dyr, samt for ungdyr efter fravænning, afhænger af dyrenes vægt.  

For en tæve med hvalpe eller unger er der dog fastsat et absolut 

minimumsarealkrav, der ikke er vægtafhængigt. Det samme gælder kravet om 

ekstra areal pr. dyr, når der efter fravænning indsættes mere end to ungdyr i ét bur.  

Det fremgår af pelsdyrbekendtgørelsens § 21 at alle mink skal kunne benytte 

redekassen samtidig og dens dimensionering skal således tage højde for øget 

kropstørrelse og for store kuld. Der stilles imidlertid ikke konkrete krav til kassens 

dimensionering, men det fremgår, at redekassen skal have et gulvareal som 

tillader, at alle dyr i buret kan benytte redekassen samtidig. I praksis er der i Dansk 
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Pelsdyravlerforenings branchekode for god farmpraksis på minkfarme udarbejdet 

vejledende retningslinjer for størrelsen af bundarealet. Der kan være grund til 

løbende at tilpasse krav om minimumsareal til dyrenes vægt. 

Stigende kropsstørrelse øger belastningen på minkens bevægeapparat, som det 

tidligere er set hos ræve (hvor hovedparten af bestanden på nogle Finske farme 

scorede den værste grad 5 ved bedømmelse af ”bended feet”). Der er hidtil kun set 

begyndende indikationer af tilsvarende problemer hos mink, uden negative 

velfærdsmæssige konsekvenser (Møller 2011).   

Nye avlsdyr vælges blandt minkhvalpe, der er fedet op til pelsning. I løbet af 

vinteren skal de udvalgte avlsdyr bringes i et passende huld til parring og de må 

derfor slankes i løbet af vinteren. Fortsat selektion for større mink kan forventes at 

øge den foderrestriktion, der er nødvendig for at opnå et passende huld til parring.  

Fjerkræ I anden halvdel af det 20’ århundrede er væksthastigheden for slagtekyllinger 

steget betydeligt, hvor kyllinger nu opnår en vægt på 1.5 kg på ca. 30 dage i 

forhold til typisk 120 dage i 1950’erne. Samtidigt er fodereffektiviteten reduceret 

fra 4.4 kg til 1.47 kg foder per kg tilvækst. Det er påvist, at størstedelen af denne 

ændring skyldes genetisk selektion, og det er generelt accepteret, at mange 

velfærdsproblemer i slagtekyllingeproduktionen er forårsaget af genetisk selektion 

for vækst (EFSA 2010).  

Et afgørende velfærdsproblem, som knytter sig til avl af hurtigtvoksende 

slagtekyllinger, er stærkt øget forekomst af benproblemer, som ikke alene 

medfører, at dyrene bliver dårligt gående, men også er smertevoldende. Fra 1990-

erne har de internationale selskaber, som står for avlen af slagtekyllinger, inddraget 

avl imod forskellige benlidelser i deres avlsmål, og dette har tilsyneladende haft 

positive effekter. 

Der er i 2011 gennemført undersøgelser på danske slagtekyllinger (Rasmussen et 

al. 2012). Rapportens samlede konklusion på udviklingen af kyllingernes 

gangegenskaber er, at der siden 2004/2005 er sket yderligere en forbedring i 

gangegenskaberne til trods for, at der er set en stigning i den gennemsnitlige Gait 
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Score karakter, der er givet. Gait Score angiver en kyllings gangegenskaber på en 

skala fra 0-5, hvor 0 angiver at kyllingen går helt frit og ubesværet og 5 at 

kyllingen ikke kan gå. Der er med andre ord færre kylllinger, der har en stærkt 

velfærdsreducerende score, men flere, der går lettere besværet. 

Avlsfirmaet Aviagen har dokumenteret et fald i forekomsten af Tibia 

Dyschondroplasi (TD), en lidelse der resulterer i gangbesvær og reduceret velfærd. 

Der er i slagtekyllingeavlen indbygget en stor risiko for velfærdsmæssige 

problemer, fordi avlsmålet i store træk er koncentreret om en begrænset 

livsperiode nemlig de første 6 uger eller ca. 10 % af forældredyrenes levetid. Det 

har den konsekvens, at det er nødvendigt at fodre forældredyrene til slagtekyllinger 

stærkt restriktivt, for at undgå at de blive for fede og kan opretholde en god 

reproduktion. For æglæggere er avlsmålet stort set udstrakt til hele livscyklus, og 

der ses her ikke tilsvarende problemer. 

For æglæggere ses der problemer med tab af mineraler fra skelettet i 

æglægningsperioden, med knoglebrud, paralyse og i værste fald død til følge.  

I hvilket omfang avlsselskaberne tager disse problemer i betragtning ved valg af 

avlsmål, er ikke kendt. 

En nylig rapport fra EFSA anbefaler, at der etableres bedre dataregistrering i 

Europa, og at der selekteres for forbedrede velfærdsegenskaber, hvor dyr 

selekteres til og testes i det miljø, hvor de efterfølgende skal producere (EFSA 

2010)  

 

Effekten af avl på husdyrenes velfærd afhænger i høj grad af det miljø dyrene holdes i. En 

vurdering af effekten af husdyravl må derfor også tage det miljø, som dyrene tilbydes,  i 

betragtning. Velfærdsproblemer skyldes ofte en kombination af dyrenes genetiske baggrund, miljø 

og management. Eksempelvis vil benproblemer optræde hyppigere, hvis dyrenes holdes på hårde 

og/eller fugtige overflader, ligesom forskellige managementtiltag også kan reducere forekomsten af 

problemer. Det bør derfor altid overvejes, hvilke værktøjer, der bruges for at reducere 

velfærdsproblemer i husdyrproduktionen. Avlsmæssige tiltag vil generelt tage lang tid før de har en 
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effekt ude i produktionen, hvorimod management og miljøændringer ofte vil kunne have en 

hurtigere effekt. Ændringer i staldsystemer er dog omkostningskrævende og tager tid. Genetiske 

ændringer af dyr bør altid være kombineret med en indsats for at optimere det miljø, som dyrene 

befinder sig i (Rodenburg & Turner 2012).  

Mulige fordele ved husdyravl for dyrenes velfærd inkluderer: 

- muligheden for at selektere for reduceret dødelighed og øget sygdomsresistens i det miljø, som 

dyrene tilbydes 

- muligheden for at selektere for en større tilpasning til det miljø, som dyrene tilbydes 

- muligheden for at selektere dyr, der ikke oplever unødvendig frygt eller stress i det miljø, som 

de tilbydes, som det eksempelvis kræves i pelsdyrbekendtgørelsen 

- muligheden for at udnytte slægtskab og DNA information til at reducere og kontrollere 

indavlsstigningen og dermed risikoen for at genetisk drift resulterer i høje forekomster af 

arvelige sygdomme og indavlsdepression med negativ effekt på velfærd. 

Mulige risici for dyrevelfærd inkluderer: 

- et fokus på selektion af dyr til intensiv produktion, med manglende fokus på 

specialproduktioner eller særlige miljømæssige udfordringer (varmetolerance, resistens mod 

specifikke patogener) 

- et manglende fokus på dyrets fulde livscyklus (fulde produktive liv), når der i intensive, 

effektive avlsprogrammer sker en hurtig udskiftning af avlsdyr, når yngre og bedre dyr er 

tilgængelige. 

- et stort fokus på produktivitet, med indirekte afledte negative effekter på velfærdsegenskaber, 

herunder specielt egenskaber, der ikke registreres rutinemæssigt og dermed overvåges. 

- tab af genetisk diversitet, ved en stadig større fokusering på nogle få racer indenfor hver art. 

Herved mistes genetisk diversitet og muligheder for tilpasning til nye produktionsbetingelser 

- Intensiv avl med en lille effektiv populationsstørrelse til følge. Dette vil resultere i indavl, der 

kan have negativ indflydelse på husdyrvelfærd dels via indavlsdepression og dels via en øget 

risiko for at arvelige sygdomme opnår en høj frekvens i populationen 

- Reduceret dyrevelfærd ved ændringer i produktionsmiljøet, hvis avlsmålet ikke har sikret at 

dyrene er tilpasningsdygtige til de nye systemer. Eksempelvis havde avlsarbejdet i mange år 
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fokus på høns i bursystemer. Da alternative produktionssystemer blev mere almindelige, udviste 

de høner, der var selekteret til bursystemer, aggression og manglende evner til redesøgning. 

Selektion kan udvikle dyr, der er bedre tilpasset det miljø, som de tilbydes. Men på samme måde 

bør udviklingen i det miljø, hvor dyrene placeres, også tilgodese de (øgede) krav, som mere 

produktive dyr har. 

Generelt må det være afgørende, at der i den organiserede husdyravl fremover lægges større vægt 

på fremme af velfærdsrelaterede egenskaber i avlen. 

Muligheder: 

- Direkte selektion vil kunne forhindre tilbagegang eller sikre fremgang i velfærdsrelaterede 

egenskaber. Der er genetisk variation i velfærdsegenskaber med mulighed for selektion 

- Registrering og dokumentering af ændring i flere velfærdsegenskaber 

- Mange velfærdsrelaterede egenskaber bidrager til en forbedret produktionsøkonomi 

 

Udfordringer: 

- Avlsmål fastlægges af avlsselskaber 

- Forventeligt lav respons på selektion, da der er en lav sikkerhed på beregnede avlsværdier. 

- Velfærdsrelaterede egenskaber registreres ofte relativt sent i dyrets liv i forhold til 

selektionstidspunktet, hvilket også bidrager til en relativt lav mulig fremgang 

- Velfærdsrelaterede egenskaber kan være vanskeligere at registrere end produktionsegenskaber  

 

Avlsmæssige tiltag er ikke den eneste mulighed for at reducere velfærdsproblemer. Det bør derfor i 

hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilke tiltag, der sikrer en tilstrækkelig effekt, under hensyntagen til 

omkostninger, effekt og tidshorisont. 



 86 

5 Lovgivning 

5.1 Dansk lovgivning  

Dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, indeholder generelle regler om 

behandling af dyr, men ikke specifikke regler om avl. 

Med hjemmel i bl.a. dyreværnslovens § 4 a og § 12, stk. 1, er der udstedt bekendtgørelse nr. 707 af 

18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr. Reglerne i bekendtgørelsen finder 

anvendelse på hold af landbrugsdyr og er minimumskrav, der altid skal være opfyldt ved hold af 

landbrugsdyr, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning, jf. bekendtgørelsens § 1. 

Bekendtgørelsen indeholder en række regler om bl.a. pasning af og tilsyn med dyr, indretning af 

rum og bygninger, fodring af dyr mv. 

Bekendtgørelsen indeholder i § 17, stk. 1, et forbud mod anvendelsen af naturlig eller kunstig avl 

eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre de berørte dyr smerte, skade, lidelse, angst, varigt 

men eller væsentlig ulempe. Efter bestemmelsens stk. 2 gælder forbuddet dog ikke anvendelse af 

metoder, der kan medføre minimale eller kortvarige lidelser eller sår, eller som kan nødvendiggøre 

indgreb, som ikke medfører vedvarende skade, hvis disse metoder er tilladt i henhold til anden 

lovgivning. 

Bekendtgørelsen fastsætter endvidere i § 18, at der ikke må holdes dyr til landbrugsformål, hvis det 

ikke ud fra dyrets genotype eller fænotype med rimelighed kan forventes, at det kan ske uden at 

skade dyrets sundhed eller velfærd. 

Bekendtgørelsen gennemfører Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der 

holdes til landbrugsformål. 

Med hjemmel i bl.a. dyreværnslovens § 4, stk.1, § 10, stk.1 og § 12 stk. 1, er der udstedt 

bekendtgørelse nr. 1021 af 12. december 2002 om privates hold af særlige dyr m.v. 

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for hold af dyr, som kan skabe frygt eller som vanskeligt 

kan holdes på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde. Der er i bekendtgørelsen 2 bilag, som 

henholdsvis opremser dyr, som det er forbudt for private at holde, og dyr, som kun må holdes på 

særlige betingelser, fordi de vanskeligt kan holdes på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde. Visse 
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former for dyrehold, herunder zoologiske haver og cirkus, er undtaget fra bekendtgørelsens 

bestemmelser. 

Ministeren for landbrug, fødevarer og fiskeri har med hjemmel i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold 

af dyr, jf. Lovbekendtgørelse nr. 814 af 14. juli 2012 udstedt bekendtgørelse nr. 438 af 28. maj 

1996 om racerent avlskvæg, bekendtgørelse nr. 439 af 28. maj 1996 om racerene avlssvin og 

hybridavlssvin, bekendtgørelse nr. 566 af 5. juli 1999 om avlsmæssige betingelser for omsætning af 

hovdyr og bekendtgørelse nr. 1057 af 7. november 2005 om racerene avlsfår og -geder. 

Bekendtgørelserne fastsætter regler om officiel anerkendelse af avlsorganisationer, herunder 

betingelser for, hvordan dyr fra tredjelande kan indføres i stambøger. 

Bekendtgørelserne gennemfører en del af EU’s regelsæt på zooteknikområdet (betingelser for 

officiel anerkendelse af avlsforeninger). Formålet med reglerne på dette område er at sikre fri 

bevægelse i EU af avlsdyr og genetisk materiale (sæd, æg og embryoner) mellem avlsforeninger 

eller -organisationer, der er officielt anerkendt til at føre stambog for samme race. 

Bekendtgørelserne opstiller en række krav, som en forening eller organisation skal opfylde for at 

kunne opnå officiel anerkendelse. Kravene skal sikre en acceptabel kvalitet i det avlsarbejde, der 

gennemføres. Der stilles bl.a. krav om, at foreningen eller organisationen skal have et defineret 

avlsmål. Der kan ikke med baggrund i bekendtgørelsernes regler stilles særlige krav til indholdet af 

avlsmålet, herunder til forhold som kan have indflydelse på dyrenes velfærd. 

Med hjemmel i lov om hold af dyr er der endvidere udstedt bekendtgørelse nr. 440 af 28. maj 1996 

om betingelser for stambogsføring m.v., som kan påvirke samhandelen med visse husdyr. 

Bekendtgørelsen, der gennemfører et EU-direktiv, er rettet mod avlsforeninger og – organisationer 

for fjerkræ, tamkaniner, duer, hjortedyr, pelsdyr, hunde og katte, og den har til formål at sikre, at de 

pågældende foreninger og organisationer ikke fastsætter bestemmelser for stambogsføring, der kan 

hindre den frie bevægelighed i EU af avlsdyr og genetisk materiale (sæd, æg og embryoner). Heller 

ikke med baggrund i denne bekendtgørelse kan der stilles krav til de pågældende foreningers og 

organisationers avlsmål.   

Lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 8. marts 2013, forbyder besiddelse og avl af 13 

hunderacer og krydsninger, hvori disse racer indgår. Personer, der besad en af de pågældende 

hunde, da forbuddet blev indført, kan dog beholde hunden forudsat, at en række betingelser er 
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opfyldt. 

Lov nr. 550 af 24. juni 2005 om kloning og genmodificering af hvirveldyr (med senere ændringer) 

fastsætter, at kloning kun må ske med tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. En sådan tilladelse kan kun 

meddeles til fire specifikke formål, herunder f.eks. grundforskning. Kloning og genmodifcering af 

landbrugsdyr med et almindeligt kommercielt eller avlsmæssigt sigte er på den baggrund ikke 

tilladt. 

5.2 Andre landes lovgivning 

I overensstemmelse med sit kommissorium har arbejdsgruppen, til brug for sine overvejelser, via 

Udenrigsministeriet og de danske ambassader i de pågældende lande indhentet oplysninger om 

reguleringen af avl af landbrugsdyr i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien, Nederlandene, 

Norge, Sverige, Finland, Schweiz og Østrig og oplysninger om reguleringen af avl af familie- og 

hobbydyr i Norge, Sverige, England, Tyskland og Schweiz. Det bemærkes, at oplysningerne er 

indhentet på et tidligt tidspunkt i arbejdsgruppens forløb, og at der siden da kan være sket 

ændringer. 

I omtalen af de enkelte landes lovgivning er der ikke medtaget en detaljeret omtale af de regler, 

som gennemfører EU’s regler om officiel anerkendelse af avlsforeninger, idet disse regler må 

antages at være sammenlignelige med de danske. 

Arbejdsgruppen har ligeledes indhentet oplysninger om, i hvilket omfang de kompetente 

myndigheder har iværksat - eller har kendskab til, at f.eks. brancheorganisationer mv. har iværksat - 

andre former for tiltag vedrørende avl af dyr, herunder f.eks. branchekodeks, etiske retningslinjer 

eller lignende. 

Modtagne oplysninger om dyreværnsorganisationers arbejde er ikke medtaget i den nedenstående 

redegørelse. 

Overordnet er der i de adspurgte lande kun fastsat meget generelle dyreværnsmæssige 

bestemmelser vedrørende avl. Undtaget herfra er Sverige, som har detaljerede regler for avl af såvel 

landbrugsdyr og heste som hunde og katte. Den norske dyreværnslov indeholder endvidere en 

særlig bestemmelse om avl. 
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5.2.1 Storbritannien 

I Storbritannien findes der i Animal Welfare Act generelle regler om dyrevelfærd, men ingen 

særlige regler om avl. 

Landbrugsdyr 

Animal Welfare Act pålægger myndighederne at udarbejde ikke-bindende retningslinjer for visse 

specifikke områder, og der er i den forbindelse fastsat retningslinjer for avlssektoren i forhold til 

procedurer omkring selve avlen. I retningslinjerne vedrørende kvæg er det bl.a. nævnt, at der skal 

være stor opmærksomhed på udvælgelsen af avlsdyr, så dyr med deformiteter og andre svagheder 

fravælges.  

Herudover findes der i The Veterinary Surgeons Act et forbud for andre end dyrlæger mod at 

udføre vasektomi og elektro-ejakulation. 

The Farm Animal Welfare Committee (FAWC) har i sine anbefalinger til den britiske regering 

vedrørende landbrugsdyrs velfærd bl.a. anbefalet, at avlsselskaber bør opstille avlsmål, som 

minimerer f.eks. forekomsten af osteoporose hos æglæggende høner.  

De EU-retlige regler på zooteknikområdet er administrativt gennemført ved Welfare of Farmed 

Animals Regulations. 

Familie- og hobbydyr 

I Storbritannien findes der en specifik lov, som er relevant for kæledyrs avl. Det drejer sig om 

lovgivningen om farlige hunde: ”Dangerous Dog Act” fra 1991 (ændret i 1997). I denne lov er der 

et direkte forbud mod besiddelse og avl af 4 typer kamphunde (Pit Bull Terrier, Tosa Inu, Dogo 

Argentino, Fila Brasileiro).  

Der har siden en BBC dokumentar i 2008 været fokus på velfærdsproblemer for stamtavlehunde i 

Storbritannien. Dette kom til udtryk ved, at der blev nedsat et uafhængigt råd, Advisory Council on 

the Welfare of Dog Breeding, med det formål at realisere en række anbefalinger vedrørende avl af 

hunde. I 2011 var der i den forbindelse udpeget syv projekter, som f.eks. omhandler udvikling af 
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systemer til håndtering af sundhedsmæssige problemer og revision af eksisterende lovgivning. De 

fleste af projekterne er stadig igangværende.  

Derudover nedsatte brancheorganisationen for hunde, The Kennel Club (KC), et udvalg, som 

gennemgik racestandarderne, så man kunne undgå at promovere træk, der er forbundet med 

helbredsproblemer. Fra i 2012 vil alle hunde, der bliver udpeget til at gå videre til toppen af en 

udstillingsturnering (group competition), blive underkastet en helbredsundersøgelse af en dyrlæge.  

For katte har The Governing Council of the Cat Fancy (GCCF) udarbejdet en generel guideline for 

katteavl, for at undgå, at der opstår samme kritik overfor katteavl, som kom frem mod hundeavl i 

BBC dokumentaren i 2008. Denne guideline nævner bl.a. at Scottish Fold og andre krøl-ørede katte 

ikke er anerkendt af Rådet, samt at der er en politik, som gør, at Sphynx ikke må avles med andre 

racer.  

5.2.2 Frankrig 

I Frankrig er avl af dyr ikke nærmere reguleret ud over den nationale gennemførelse af de EU-

retlige regler på zooteknikområdet. 

Landbrugsdyr 

La direction générale de l’alimentation under det franske landbrugsministerium har fastsat visse 

vejledende dyrevelfærdsretningslinjer, der gælder generelt for landbrugsdyr. Det private Institut du 

Porcs har udarbejdet retningslinjer for avl af svin, men efter det til arbejdsgruppen oplyste findes 

der ikke egentlige branchekodeks eller lignende etiske retningslinjer for andre landbrugsdyr. 

5.2.3 Tyskland 

Ifølge den tyske dyreværnslov (Das Tierschutzgesetz) er det forbudt at anvende avlsmetoder, der 

medfører arveligt betingede misdannelser af kropsdele eller organer, hvis dyrene derigennem 

påføres smerte, skader eller lidelser. Det er endvidere forbudt at anvende avlsmetoder, der medfører 

adfærdsforstyrrende opførsel eller medfører smerte, lidelse eller skade ved kontakt med artsfæller.  

Derudover er EU’s regler på zooteknikområdet gennemført.  

Landbrugsdyr 
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Producentorganisationerne for får, geder og kvæg (hhv. Vereinigung Deutscher 

Landesschaftzuchtsverbände og Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter) oplyser, at de ikke 

anvender eller anbefaler branchekodeks eller etiske retningslinjer til deres producenter, hvorimod 

den tyske producentforening for svineavlere (Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion 

e.v.) har tilsluttet sig Code of Good Practice (CGP), der er nærmere omtalt ovenfor under afsnit 

3.1.6. Det er imidlertid frivilligt for de enkelte avlsforeninger, om de vil anvende CGP. 

Familie- og hobbydyr 

I Tyskland findes der ikke en specifik regulering af avl af familie- og hobbydyr, men det tyske 

forbundsministerium for fødevarer, landbrug og forbrugerbeskyttelse har udarbejdet en vejledning 

til den førnævnte dyreværnslov i relation til kæledyrsopdræt. Målet med vejledningen er at hjælpe 

opdrættere med at følge dyreværnslovens forskrifter og på den måde opdrætte sunde kæledyr uden 

smerte, lidelser eller skader.  

5.2.4 Spanien 

Efter det til arbejdsgruppen oplyste om lovgivningen i Spanien, findes der ikke i Spanien særlige 

regler om avl af dyr ud over gennemførelsesbestemmelser i relation til EU-reglerne om mindstekrav 

til beskyttelse af landbrugsdyr og reglerne på zooteknikområdet. 

5.2.5 Nederlandene 

I Nederlandene er avl af dyr ikke reguleret ved lov. Der findes imidlertid en forholdsvis detaljeret 

administrativ regulering, der gennemfører EU’s regler om mindstekrav til beskyttelse af 

landbrugsdyr og reglerne på zooteknikområdet. 

5.2.6 Norge 

I Norge er avl reguleret generelt i dyrevelfærdsloven, der i § 25 indeholder en selvstændig 

bestemmelse om avl: 

”§ 25. Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det 

skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som: 
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a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, 

eller som viderefører slike arveanlegg, 

b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller 

c) vekker allmenne etiske reaksjoner. 

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl. 

Kongen kan gi nærmere forskrifter om avl av dyr i strid med prinsippene i denne 

bestemmelsen.” 

Bemyndigelsen i bestemmelsens sidste pkt. til at udstede forskrifter om avl af dyr, hvis avlen er i 

strid med principperne i § 25, er ikke udnyttet. 

Landbrugsdyr 

De tekniske sider af husdyravl er reguleret i husdyravlsloven, herunder regler rettet mod officiel 

anerkendelse af avlsforeninger. 

Efter Landbruks- og matdepartementets vurdering har en række avlsorganisationer - herunder f.eks. 

Norsvin, der er en forening ejet af norske svineproducenter - udført et vigtigt og målrettet arbejde 

på avlsområdet gennem mange år. 

Familie- og hobbydyr 

“Forskrift om hunder” indeholder ligesom den danske hundelov, forbud mod at holde, avle eller 

indføre 5 bestemte hunderacer eller krydsninger, hvori disse hunde indgår (Pit Bull Terrier, 

Amerikansk Staffordshire Terrier, Tosa Inu, Dogo Argentino, Fila Brasileiro).. Derudover er det 

forbudt at indføre sæd eller embryoner fra disse hunderacer.  

Norsk Kennel Klub arbejder aktivt for, at racestandarderne ikke må indvirke negativt på hundene. 

Dette sker bl.a. gennem oplæring af eksteriørdommere.  
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Norske Racekatteklubbers Riksforbund er tilsluttet Fédération Internationale Féline (FIFe) og har 

derigennem også retningslinjer for avl hvori der bl.a. står, at katte, som lider af misdannelser, ikke 

må bruges i avl eller sælges som avlskatte.  

5.2.7 Sverige 

Avl og opdræt i Sverige skal ske i overensstemmelse med dyrebeskyttelsesloven og dyre- 

beskyttelsesforordningen (svensk administrativ forskrift). 

Dyrebeskyttelseslovens § 2 fastsætter, at ”Djur skall behandlas val och skyddas mot onodigt 

lidande och sjukdom”. Derudover foreskriver dyrebeskyttelsesforordningen, at ”Avel med sådan 

inriktning att den kan medfora lidande for djuren ar forbjuden”. 

Det er således en grundlæggende betingelse i den svenske lovgivning for dyreavl, at omgangen med 

dyr ikke må medføre lidelser for dyret eller dets afkom, og at avl, som kan medføre en høj risiko for 

dødfødte, mangler hos afkommet eller andre egenskaber, der kan bibringe dyret lidelse, er forbudt. 

Avl er kun tilladt såfremt dyret ikke bærer en genetisk defekt, der kan gøre afkommet modtagelig 

for lidelsen. 

Landbrugsdyr 

Udover den overordnede lovgivningsramme for dyrevelfærd og dyrebeskyttelse, findes der 

supplerende bestemmelser for avl af dyr i forskrifter udstedt af Jordbruksverket under 

Landsbygdsdepartementet, herunder forskrift af 6. marts 2009 om ændring i Dyrebeskyttelses-

myndighedens forskrift nr. 22/2004 om alvsarbejde, der i § 3 bl.a. fastsætter følgende almene 

bestemmelser: 

”Nötkreatur, svin, hästar, får och getter, som visat sig nedärva letalanlag, defekter eller 

andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar 

avkommans naturliga beteende [adfærd] eller som med stor sannolikhet nedärver 

sådana anlag, defekter eller egenskaper, får inte användas för reproduktion. (...) 

Nötkreatur, hästar, svin, får och getter får inte heller användas för reproduktion om det 

visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver disposition för hög frekvens 

konstaterade sjukdomsfall, förlossningssvårigheter eller dödlighet hos avkomma i 

samband med födsel.” 
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Forskriften, der trådte i kraft i 2009, indeholder imidlertid også efterfølgende bestemmelser, der 

medfører en lempelse af det ovenstående krav om, at dyr, som var bærer af et recessivt gen for en 

defekt, ikke måtte indgå i avl: 

”Första och andra stycket gäller inte om reproduktion sker mellan två individer som 

med stor sannolikhet har anlagsuppsättningar, vilka oavsett tänkbara kombinationer inte 

ger upphov till forlössningssvårigheter, dödlighet, defekter eller andra egenskaper som 

medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga beteende. 

Där tredje stycket tillämpas och den ena parten i en parning är bärare eller med stor 

sannolikhet är bärare av ett recessivt anlag enligt första stycket ska den andra parten i 

parningen vara testad negativ som bärare för samma anlag om ett sådant test finns. I 

annat fall ska den andra parten i parningen ha konstaterats med stor sannolikhet vara fri 

från samma anlag genom exempelvis härstamningsanalys.” 

Bestemmelsen indebærer således, at parring mellem dyr, hvor det ene dyr har et uønsket recessivt 

gen, som omtalt er tilladt, hvis det er bevist eller sandsynliggjort, at det andet dyr ikke er bærer af 

genet. Baggrunden for lempelsen af lovgivningen kom på opfordring fra Jordbruksverket, der 

vurderede, at de restriktive svenske regler var for vidtgående i forhold til EU-reguleringen. 

Der er fortsat forbud mod al avl, der kan være årsag til lidelser eller unaturlig opførsel hos 

afkommet grundet genetisk nedarving. Er der tvivl om, hvorvidt en parringskombination kan 

medføre defekter hos afkommet, skal der foretages en gentest. 

Familie- og hobbydyr 

Af Jordbruksverkets forskrift af 25. marts 2008 med retningslinjer for hold af hunde og katte 

fremgår det, at der er forbud mod avl af dyr, der ikke er i stand til at reproducere sig naturligt, er 

bange og aggressive, eller er syge. Der er også forbud mod tvangsparring, forbud mod avl på tæver 

eller hunkatte, der er blevet forløst to gange ved kejsersnit, og der er forbud mod 

parringskombinationer, der ud fra tilgængelig information øger risikoen for sygdom eller 

funktionshindring ved afkommet. Derudover er der bestemmelser, som angiver, hvor tidligt en tæve 

må løbes, og hvor ofte hun må få hvalpe.  
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Der er i den ovenstående forskrift også nævnt følgende vedørende avl af hunde og katte, som er 

bærer af recessivt anlæg for sygdomme:  

 ”Djur får inte användas i avel om de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt 

 recessivt anlag för sjukdom såvida inte paring sker med individ som är konstaterat fri 

 från motsvarande anlag.”  

5.2.8 Finland 

Det følger af dyrebeskyttelseslovens (1996/247) § 3, at dyr skal  

”behandlas val och de får inte åsamkas [påføres] onodigt lidande. Det ar forbjudet att 

åsamka [påføre] djur onodig smarta eller plåga. Vid djurhållningen skall också 

djurens halsa framjas och hansyn tas till djurens fysiologiska och beteendemassiga 

[adfærdsmæssige] behov.” 

Derudover står der i § 8 følgende om avl og genetik:  

”Djurskyddssynpunkter och djurens hälsa skall beaktas [overvejes] vid avel.  

Sådan avel och användning av avelsmetoder som kan åsamka [påføre] djuret lidande 

eller medföra betydande men för djurets hälsa eller välbefinnande är förbjuden. 

Utöver vad som bestäms i 1 mom. [stk. 1] är det förbjudet att använda genteknik i 

syfte [formål] att förändra djurproduktionens kvantitet eller kvalitet, om det kan 

inverka menligt på djurens hälsa eller välbefinnande. I fråga om användning av 

genteknik vid försöksdjursverksamhet iakttas dock vad som bestäms särskilt. 

(20.1.2006/63)  

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden [regler] om djurskyddskrav vid 

avel och vid användning av genteknik. Genom förordning kan även stadgas att jord- 

och skogsbruksministeriet får meddela närmare föreskrifter om djurskyddskrav vid 

avel och vid användning av genteknik. ” 

For så vidt angår etiske retningslinjer vedrørende avl har Livsmedelverket Evira (den finske myndighed 

for fødevaresikkerhed) i sine rapporter om dyrs velbefindende et afsnit som omhandler avl og genetik. 

Det fremgår af rapportmaterialet - i lighed med den nævnte bestemmelse i dyrebeskyttelsesloven - at 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19960247#a20.1.2006-63#a20.1.2006-63
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hensynet til dyrs helbred skal iagttages ved avl, idet det bl.a. anføres ikke at være tilladt at anvende 

sådanne avlsmetoder, der kan påføre dyret lidelse eller medføre betydelige skader for dyrets helbred og 

velfærd. 

Landbrugsdyr 

I Finland reguleres avl af landbrugsdyr og heste ved husdyravlsloven og loven om hestehold. 

Både loven om hestehold og husdyravlsloven omfatter bl.a. avlscertificering og import, og omfatter 

hhv. heste, kvæg, svin, får og geder. 

5.2.9 Schweiz 

I Schweiz reguleres avlen af dyr ved den føderale (nationale) lovgivning, der tilsigter at beskytte 

dyrets tarv og at regulere hvilke egenskaber, der gennem avlen frembringes hos dyret. 

Den schweiziske lovgivning skelner i mange tilfælde mellem nyttedyr (landbrugsdyr) og husdyr 

(familie- og hobbydyr). Dette er imidlertid i mindre grad tilfældet for så vidt angår avl, idet mange 

af de hensyn, der tages, er de samme. Der er dog for enkelte racer (f.eks. hunde) taget særlige 

hensyn. 

Det fremgår af dyrebeskyttelsesloven og den dertil hørende forordning (administrativ forskrift), at 

avl af dyr skal stile mod, at der frembringes sunde dyr, der er frie for egenskaber og kendetegn, der 

skader dyrets værdighed. Avl må herunder ikke forårsage smerter, lidelser, skader eller 

adfærdsforstyrrelser hos ungdyret eller forældreparret. 

Det fremgår endvidere, at specielle avlsmål, der resulterer i indskrænkede organ- eller åndsevner 

eller afvigelser fra ”artstypiske forhold”, kun er tilladte, såfremt de ikke skaber behov for hold, 

pleje, fodring eller (regelmæssig) medicinering, der er belastende for dyret. Avl af dyr med 

afvigende adfærdstræk, der i betydelig grad besværliggør eller forhindrer samliv med artsfæller, er 

forbudt. 

Den ansvarlige myndighed i spørgsmål om dyreavl er det schweiziske departement for ve-

terinærvæsen, der er bemyndiget til at udstede tekniske forskrifter for avl af forskellige arter, racer, 

slægtslinjer, mv. med bestemte kendetegn. 
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Familie- og hobbydyr 

Avl af hunde skal ske under hensynstagen til at frembringe en harmonisk og social karakter hos 

dyrene, herunder formindske aggressivitet overfor mennesker og andre dyr. Hunde med overdreven 

aggressivitet eller ængstelighed skal således udelukkes fra avlen. Parring af hunde og katte med 

vilde racer er forbudt. Det er derudover lovpligtigt at holde styr på hvor mange dyr man har i sit 

opdræt ved erhvervsmæssig avl af dyr. Regeringen kan i øvrigt forbyde avl af dyr, der medfører 

fysiske abnormiteter eller adfærdsforstyrrelser. En autorisation er påkrævet for, at man må 

beskæftige sig med brugen af kunstige reproduktionsmetoder.  

5.2.10 Østrig 

I Østrig er avl af dyr reguleret i henholdsvis lov om dyrebeskyttelse og lov om dyreavl. 

Førstnævnte lov indeholder enkelte bestemmelser om dyreavl generelt, mens sidstnævnte lov især 

er rettet mod officiel anerkendelse af avlsforeninger for landbrugsdyr. 

Som følge af landets føderalistiske struktur udstedes lovgivningen både på forbunds- og 

forbundslandsniveau. Således er loven om dyrebeskyttelse en forbundslov, mens lovgiv-

ningskompetencen på området for avl af landbrugsdyr ligger hos forbundslandene. Det vil sige, at 

der findes ni love herom - en for hvert forbundsland - som dog stort set er ens. 

Dyrebeskyttelseslovens § 5 indeholder et forbud mod dyrplageri, herunder  at foretage avl… 

”(...) hvor det kan forudses, at det for dyret eller dets efterkommere er forbundet med 

smerter, lidelser, skader eller angst, således at det medfører følger, der er forbundet med 

genetiske abnormiteter (...) hos efterkommerne, som ikke kun optræder midlertidigt, og 

som har væsentlige konsekvenser for disses sundhed eller har en væsentlig skadelig 

indvirkning på disses psykologiske livsforløb eller medfører en forhøjet skaderisiko”. 

Dyrebeskyttelseslovens § 22 vedrører avlsmetoder og forbyder ”naturlige eller kunstige 

avlsmetoder, der længe eller varigt påvirker dyrenes velbefindende”. Bestemmelsen udelukker ikke 

anvendelsen af metoder, der i mindre grad eller midlertidigt forårsager en påvirkning af dyrenes 

velbefindende. For så vidt angår landbrugsdyr tillader bestemmelsen forbundsministeren for 

sundhed efter aftale med forbundsministeren for land- og skovbrug, miljø og vand, under 
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hensyntagen til loven og videnskabelige anerkendte kendsgerninger, at bestemme hvilke procedurer 

og metoder, der er forbudte. 
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6 Virkemidler og anbefalinger 

6.1 Direkte juridiske virkemidler: Generelle krav i dyreværnsloven 

På nuværende tidspunkt er der i dyreværnslovgivningen kun regler for avl af landbrugsdyr. På den 

baggrund skal det overvejes, om der skal formuleres lovgivningsmæssige krav, som omfatter alle 

husdyr og ikke kun landbrugsdyr. 

Sådanne lovgivningsmæssige krav til avl af familiedyr findes allerede i den svenske lovgivning. 

Således er der i den seneste svenske dyreværnslov (SJVFS 2008:5) nogle paragraffer som bl.a. 

indeholder forbud mod avl af dyr, der ikke er i stand til at reproducere naturligt, forbud mod avl af 

nervøse og aggressive dyr, forbud mod avl af syge dyr, forbud mod tvangsparring, forbud mod avl 

på tæver eller hunkatte, der er blevet forløst to gange ved kejsersnit, og forbud mod 

parringskombinationer, der ud fra tilgængelig information øger risikoen for sygdom eller 

funktionshindring hos afkommet.   

Noget tilsvarende findes i dansk lovgivning for så vidt angår landbrugsdyr. I bekendtgørelse nr. 707 

af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr er således angivet følgende i § 17 og 

§ 18. § 17 lyder: 

”Stk. 1. Der må ikke anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan 

påføre de berørte dyr smerte, skade, lidelse, angst, varigt men eller væsentlig ulempe.  

Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke ved anvendelse af metoder, der kan medføre minimale eller kortvarige 

lidelser eller sår, eller som kan nødvendiggøre indgreb, som ikke medfører vedvarende skade, hvis 

disse metoder er tilladt i henhold til anden lovgivning.”  

§ 18 lyder: ”Der må ikke holdes dyr til landbrugsformål, hvis det ikke ud fra dyrets genotype eller 

fænotype med rimelighed kan forventes, at det kan ske uden at skade dyrets sundhed eller velfærd”. 

Arbejdsgruppen anbefaler at supplere den danske lovgivning i forhold til familie- og hobbydyr med 

krav til avlen. Sådanne krav kunne indbefatte et krav om, at avlen skal ske på en måde, så man har 

grund til at forvente, at afkommet skal kunne bevæge sig ubesværet, have et normalt syn, trække 

vejret frit, have godt helbred og kunne føde uhindret.  
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Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at der ikke må avles på dyr, der er frygtsomme eller 

aggressive. En sådan bestemmelse findes også i Sverige, jf. Jordbruksverkets forskrift af 25. marts 

2008.  

Arbejdsgruppen er imidlertid opmærksom på, at det vil være vanskeligt at håndhæve sådanne regler 

i praksis. 

Arbejdsgruppen anbefaler tillige, at det skal være forbudt at holde afkom af domesticerede hunde 

eller katte krydset med vilde arter eller racer.  

Som eksempler på sådanne krydsninger kan nævnes Savannahkatte (krydsning mellem vildkatten 

serval og tamkatte) og Bengalerkatte (krydsning mellem den meget udbredte asiatiske leopardkat 

Prionailurus bengalensis og en række forskellige racekatte). Bengalerkatte er blevet uhyre populære 

i Europa og oprindelseslandet USA.  

I FIFe tillades det ikke, at medlemmer udstiller, promoverer eller annoncerer vilde katte eller racer 

baseret på vilde katte. Der er dog særlige regler for Bengalerkatte, da racen blev godkendt før 

bestemmelserne vedrørende vilde katte blev indført. Reglerne indebærer, at der ikke må udstilles 

”novicekatte” (katte med ukendt baggrund) til godkendelse. Ligeledes tillades ikke avl med 

Prionailurus bengalensis eller avl med F1 – F4 efter krydsning med Prionailurus bengalensis .  

TICA og CFA tillader krydsninger mellem vilde katteracer og racekatte.
11

 

Inden for hundeavlen kan nævnes såkaldte ulvehybrider, som er blandinger mellem ulve og 

tamhunde, og som bl.a. ses i et stort antal i USA. 

Ifølge bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr er det ikke tilladt for private at holde hunde 

og katte, der ikke er domesticerede. I forbindelse med konkrete vurderinger i sager om 

Savannahkatte har Rådet vedrørende hold af særlige dyr vurderet, at forbuddet indebærer, at første-

generations krydsninger mellem vildkatte og tamkatte er omfattet af forbuddet, men at senere 

krydsninger ikke vurderes at være i strid med bestemmelserne.  

                                                 

11
 FIFe: Federation Internationale Feline, TICA: The International Cat Association, og CFA: Cat Fanciers Association. 

Se afsnit 3.2.2. 
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Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der bør indføres et specifikt forbud mod hold af blandinger 

mellem vilde og tamme hunde- og katteracer, med angivelse af den maksimalt tilladte 

indkrydsningsgrad.  

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at selv om regler i lovgivningen ikke i sig selv løser 

problemerne i forbindelse med avl af familiedyr, så sender de et vigtigt signal. Dette signal kan 

bruges i en række sammenhænge og af forskellige grupper til at fastholde målsætningen om, at avl 

af familiedyr skal ske på en måde, hvor der tages hensyn til afkommets velfærd. 

Muligheden for at forbyde racer, hvor raceklubber undlader at bringe avlen i en retning, som kan 

afhjælpe arvelige problemer, bør overvejes. 

 

6.2 Direkte juridiske virkemidler: Specifikke krav i dyreværnsloven 

Med hensyn til landbrugsdyr har det i gruppen været diskuteret, om der er behov for yderligere 

lovmæssig regulering, særligt i forhold til avl af svin. 

Det britiske Farm Animal Welfare Council (FAWC) har i en rapport til den britiske regering 

redegjort for, hvordan avl af husdyr bør moniteres og om nødvendigt reguleres (Mac-Arthur Clark 

et al. 2006; FAWC 2004). Anbefalingen i rapporten var, at der blev nedsat et stående udvalg til 

vurdering af nye og eksisterende teknologier såvel som af husdyrvelfærdsmæssige som af etiske 

problemer som følge af husdyravl. Herudover blev der foreslået etablering af et omfattende 

overvågningssystem, der skulle have særlig fokus på velfærdsrelaterede problemer. 

Arbejdsgruppen har overvejet behovet for et lignende omfattende udvalg og overvågningssystem 

for landbrugsdyr i en dansk kontekst. I Danmark har der historisk været mere fokus på 

velfungerende registreringssystemer, ligesom branchen er åben om avlsmetoder og resultater. 

Behovet for en centraliseret overvågning i Danmark vurderes på den baggrund af arbejdsgruppen at 

være væsentlig mindre end tilfældet var i Storbritannien. 

Arbejdsgruppen lægger i den forbindelse vægt på, at avl af svin i forvejen er underlagt en vis 

overvågning som led i Fødevareministeriets aftale med Fødevarer & Landbrug om en strategi for 

nedbringelse af pattegrisedødeligheden. 
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Arbejdsgruppen har endvidere overvejet, om avlen bør reguleres ved specifikke, lovmæssige krav 

til avlen, f.eks. at der indføres en øvre grænse for kuldstørrelse hos søer. Et flertal af 

arbejdsgruppens medlemmer (de sagkyndige medlemmer Peer Berg og Merete Fredholm, 

medlemmerne udpeget efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer, Dyreværnsrådet, Dansk Kennel 

Klub, Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation (DOSO)
12

, Den Danske 

Dyrlægeforening, Felis Danica, Det Dyreetiske Råd, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri og Fødevarestyrelsen samt arbejdsgruppens formand, Peter Sandøe) kan dog ikke anbefale, 

at området gøres til genstand for regulering på nuværende tidspunkt.  

Flertallet har i den forbindelse lagt vægt på det forhold, at der efter indførelsen af avlsmålet LG5 

(levende grise på dag fem) er konstateret et fald i pattegrisedødeligheden for avls- og 

opformeringsbesætninger kuldstørrelse. Opgørelser foretaget af Videncenter for Svineproduktion 

viser et fald i pattegrisedødeligheden i produktionsbesætningerne på 0,6 % i hvert af årene 2010-

2012
13

. Dermed ser det ud som om, at det fald i pattegrisedødelighed, der er dokumenteret i 

avlsbesætningerne, slår igennem i produktionsbesætningerne, svarende til hvad man skulle forvente 

i forhold til den videnskabelige litteratur om emnet
14

. Det er dog vigtigt at betone, at der er tale om 

opgørelser fra erhvervet, som ikke har været genstand for en uvildig videnskabelig vurdering. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå, hvor stor en del af faldet, der kan tilskrives 

ændringer i avlsmålet, og hvor stor en del, der kan tilskrives forbedret management. 

For at sikre, at der er tale om et vedvarende og reelt fald i pattegrisedødeligheden, bør udviklingen 

løbende overvåges og underkastes en uvildig, videnskabelig vurdering, jf. afsnit 4.2.2.1.  

I 2010 var den gennemsnitlige dødelighed blandt pattegrise således på 24,1 %, medens 

dødeligheden i avls- og opformeringsbesætninger samme år i gennemsnit var på 15,4 % og 16,9 % i 

de to so-racer, som indgår i svineavlen. Der er således med den eksisterende avl allerede skabt 

                                                 

12
 Selvom arbejdsgruppemedlemmet udpeget af DOSO ikke finder, at der bør stilles specifikke krav til avlen, har DOSO 

oplyst, at de foreninger, der står bag DOSO, finder, at der bør stilles specifikke, lovmæssige krav til avlen. 

13
 ”Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2012”, udkast til notat udarbejdet af Videncenter for 

Svineproduktion. Udleveret på møde i arbejdsgruppen vedrørende avl af dyr den 30. maj 2013. 

14
 Se Nielsen et al. (2013) og Rutherford et al. (2013). 
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grundlag for et markant fald i pattegrisedødeligheden til det niveau, omkring 17 %, som den var på, 

før man begyndte at avle for øget kuldstørrelse. 

Samtidig bemærkes det, at der ikke i de øvrige europæiske lande, fra hvilke arbejdsgruppen har 

modtaget information om lovgivningen vedrørende avl af landbrugsdyr, ses at være fastsat en sådan 

direkte regulering af svineavlen. 

Flertallet finder, at en sådan regulering – uagtet at den formodentlig i teorien kunne have en positiv 

effekt på dyrevelfærden – i praksis ville lukke dansk svineavl, fordi de danske svineproducenter 

formentlig blot ville importere avlsmateriale fra udenlandske avlsselskaber. Da de udenlandske 

avlsselskaber som nævnt ikke tilnærmelsesvist har samme åbenhed om deres avlsstrategier mv., er 

det således efter flertallets klare opfattelse hverken hensigtsmæssigt eller gavnligt for dyrevelfærden 

i svineproduktionen i Danmark at foreslå en sådan regulering. Da pattegrisedødeligheden endvidere 

i høj grad påvirkes af det konkrete managementniveau i produktionsbesætningerne, vil et ensidigt 

fokus på avlssiden i en eventuel regulering allerede af den grund være forfejlet. 

I stedet for regulering af avlen bør der efter flertallets opfattelse på nuværende tidspunkt stilles krav 

til erhvervet om, at der efter en kortere årrække gøres rede for udviklingen i pattegrisedødeligheden, 

herunder om hvorvidt det forventede fald i dødeligheden som følge af indførslen af LG5 i 

avlsmålet, faktisk indtræder i produktionsbesætningerne.  

Flertallet bemærker, at denne redegørelse bør udarbejdes i forbindelse med opfyldelsen af de 

delmål, som – ifølge aftale af 19. april 2011 mellem Fødevareministeriet og Landbrug & 

Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af 

pattegrisedødeligheden – er fastlagt til år 2015. 

Et mindretal (medlemmet udpeget efter indstilling fra Dyrenes Beskyttelse)
15

 finder, at der 

principielt set bør fastsættes regler for, at pattegrise ikke bør avles på en sådan måde, at 

kuldstørrelserne overstiger, hvad soen selv kan passe. Mindretallet bemærker, at dette blev 

anbefalet af EFSA i 2007. Mindretallet bemærker endvidere, at der er mange små og svage grise i 

store kuld, og at disse typisk dør af kulde, sult eller ved klemning, hvilket er forbundet med 

                                                 

15
 Selvom arbejdsgruppemedlemmet udpeget af DOSO er enig med flertallet, har DOSO oplyst, at de foreninger, der 

står bag DOSO, bakker om de synspunkter, der er fremført af medlemmet udpeget af Dyrenes Beskyttelse 
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væsentlig lidelse. Idet faringerne bliver længere og mere komplicerede, kræves der 

faringsovervågning og faringshjælp, hvilket er problematisk, idet søer ofte farer udenfor normal 

arbejdstid, og idet de fleste grise netop dør i timerne omkring faringen. Mindretallet finder endelig, 

at avlen fører til stadigt større brug af ammesøer fordi søerne får flere og flere grise – et problem, 

som LG5 efter mindretallets opfattelse ikke løser, tværtimod. 

Flertallet og mindretallet er enige om, at den høje pattegrisedødelighed i den økologiske produktion 

er en vigtig problemstilling, som også bør følges nøje. 

For de øvrige landbrugsdyr, og for familie- og hobbydyrene, har arbejdsgruppen vurderet, at der 

ikke er behov for specifikke krav.  

 

6.3 Indirekte juridiske virkemidler: Incitamenter via købeloven og lignende 

Købere af hunde og katte kan gøre et erstatningsansvar gældende over for sælgere af hvalpe eller 

killinger, som viser sig at have sundhedsproblemer, der skyldes avlen, så der kan være et 

økonomisk incitament for avlere, til at gøre mere for at forebygge arveligt betingede problemer. 

Tilsvarende kan købere af landbrugsdyr og heste også gøre erstatningsansvar gældende overfor 

sælgere af dyr, som har avlsbetingede sundhedsproblemer. 

Særligt interessant i denne sammenhæng er købeloven. Ifølge denne har købere en almindelig 

reklamationsret inden for de første 2 år efter købet. Dette gælder også ved erhvervsmæssig handel 

med dyr. En reklamation tvinger ikke ejeren til at levere f.eks. hunden eller katten tilbage, hvilket 

for mange vil være en grund at afholde sig fra at reklamere, da mennesker typisk kommer til at 

holde af en hund eller kat, selv om den er syg eller har andre velfærdsproblemer. Det vil være 

muligt for en ejer at få økonomisk erstatning samtidig med, at vedkommende beholder hunden eller 

katten. Klage kan ske ved indberetning til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk. For dyr uden 

stamtavle vil en købekontrakt, eller som minimum en kvittering, kunne tjene som dokumentation. 

Mange købere af hunde og katte er ikke klar over deres rettigheder i henhold til købeloven. Der er 

derfor behov for øget information og vidensdeling på dette område. Denne vidensdeling kunne evt. 

ske via en kampagne, hvor de relevante medier inddrages, og hvor der fremgår en vejledning til, 

hvorledes man anvender købeloven.  

http://www.forbrug.dk/
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Det skal dog anføres, at købeloven kun gælder, når der er tale om erhvervsmæssig handel med 

dyr
16

.  For hundes vedkommende betyder det, at f.eks. køb af hvalpe fra en privat hundeejer med en 

tæve, hvis hvalpe f.eks. sælges via annoncering i gratisaviser, ikke vil være omfattet af købelovens 

bestemmelser. Det samme gælder hunde, som ”adopteres”, f.eks. i forbindelse med en ferie i 

udlandet, og illegalt solgte hunde. 

Købere af hvalpe, som er stambogsførte i DKK, har desuden adgang til at benytte DKK´s interne 

klagenævn.  

For såvidt angår katte har Felis Danica et klagenævn, der tager sig af klagesager, tvister og andre 

uenigheder mellem medlemmer og ikke-medlemmer af Felis Danica. Klagenævnet er bredt 

sammensat af folk, som på den ene eller den anden måde har et tilhørsforhold til avlen af racekatte, 

såsom opdrættere, jurister og dyrlæger. Nævnets medlemmer vælges på Felis Danicas 

plenarforsamling, folk med tillidsposter i de fire hovedklubber må ikke sidde i nævnet. Medlemmer 

af Klagenævnet har tavshedspligt og må ikke udtale sig om de forskellige sager. Hvis et medlem af 

Nævnet finder, at en sag vedrører venner eller familie, vil dette medlem trække sig fra sagen, og den 

behandles af resten af nævnet. 

Felis Danica har endvidere en mæglerordning, der har til formål at minimere, begrænse og løse 

konflikter mellem registrerede opdrættere, der er medlemmer af Felis Danicas hovedklubber. 

Medlemmernes brug af mæglerne er frivillig og forudsætter, at der er enighed mellem konfliktens 

partner om at gøre brug af mæglerne. Mæglerne behandler konflikter i forbindelse med erhvervskøb 

svarende til konflikt mellem 2 opdrættere om en form for værdi, det være sig pengebeløb og/eller 

tjenesteydelser i form af parringsaftaler, ammetjenesteaftaler, udstationeringsaftaler og andre 

former for aftaler vedrørende opdræt. Det er en forudsætning for anvendelse af mæglerne, at begge 

parter i konflikten er enige om at forsøge med mægling. 

Sådan information kan med fordel også medtages i en eventuel informationskampagne.  

                                                 

16
 Når det gælder handel med hunde, er det defineret i bekendtgørelse nr. 1466 af 12. december 2007 om 

erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde, samt hundepensioner og hundeinternater, §§ 1 og 2, at der ved 

erhvervsmæssig handel med hunde forstås erhvervelse af hunde med videresalg for øje, samt at der ved 

erhvervsmæssigt opdræt af hunde forstås opdræt, hvor der ved anvendelse af 3 eller flere avlstæver avles tre eller flere 

kuld hvalpe årligt. 
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Købeloven vil selvfølgelig ikke kunne bruges af mennesker, som har købt dyr, der er importeret fra 

udlandet. Oplysning om dette forhold kan måske motivere nogle mennesker til at undlade at købe 

dyr på denne måde. 

 

6.4 Åbenhed om avlen. 

Arbejdsgruppen forstår i denne sammenhæng ”åbenhed” som dokumentation af, hvilke egenskaber, 

der indgår i avlsarbejdet, hvordan de vægtes, samt den forventede effekt af avlsarbejdet, både for de 

egenskaber, der direkte selekteres for, og for de egenskaber, der ikke direkte indgår i avlsmålet. Det 

er også ønskeligt, at avlsorganisationer bidrager til en fair sammenligning af deres dyr under 

produktionsvilkår, svarende til dem der anvendes i praksis. Dansk avl af såvel svin som kvæg 

foregår allerede nu på en måde, hvor samfundet kan få indsigt i, hvilke problemer avlen måtte give 

anledning til.  

For en meget stor del af avlen af familie- og hobbydyr er der efter arbejdsgruppens opfattelse 

mangel på gennemskuelighed i effekterne af avlen, og hvilke problemer den medfører for 

fremtidige generationer af dyr, ikke mindst på grund af manglende registrering af viden, især i form 

af sygdoms- og adfærdsproblemer. 

En vigtig forudsætning for at kunne sætte effektivt ind over for avl af familiedyr, hvor avlen giver 

anledning til velfærdsmæssige problemer, er, at der er viden om disse problemer og deres omfang. 

Dette har hidtil været meget vanskeligt at skaffe. Godt nok findes der en stor viden hos de enkelte 

avlere og ejere af hunde og katte, som ser problemerne i første omgang, og hos dyrlægerne, der 

behandler de alvorligste af problemerne, men denne viden bliver ikke samlet. Uden etablering af en 

systematisk sygdomsregistrering, vil det være vanskeligt at evaluere effekten af de 

sundhedsfremmende tiltag, der eventuelt iværksættes. Registreringerne vil naturligvis skulle kobles 

til det enkelte dyrs unikke ID mærke, chip eller stambogsnummer. I den forbindelse kan det anføres, 

at mærkning og registrering af katte sker i private organisationers regi, men at der ikke er noget 

obligatorisk krav om mærkning og registrering af katte. 

Der bør sættes ind med mere systematisk dataindsamling vedrørende arvelige sygdomme og 

overtypning hos hunde og katte. Dette forudsætter medvirken fra de nævnte grupper; men det synes 

ikke at være en uoverstigelig hindring i dag, hvor det er en relativt udbredt holdning, at der skal 
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gøres noget ved problemerne. Den væsentligste hindring for, at der her sker noget, er nok mangel på 

midler til at indsamle og bearbejde data. Sådanne midler kunne måske skaffes i et samarbejde 

mellem private aktører og offentlige institutioner.  

Et system til sygdomsregistrering er allerede udviklet i England, på Royal Veterinary College. 

Registreringen er baseret på de såkaldte ” VeNom codes”, der er et veletableret system for 

Veterinær Nomenklatur. Systemet bruges både i England og Australien og er beskrevet nærmere på 

Vetcompass Animal Surveillance´s hjemmeside www.rvc.ac.uk/vetcompass. Arbejdet med 

sygdomsregistrering kunne med fordel koordineres i regi af Videncenter for Dyrevelfærd, der 

allerede har til opgave at arbejde for at fremme dyrevelfærd i Danmark. 

Der bør rettes op på dette, blandt andet ved hjælp af de praktiserende dyrlæger, der kan bidrage til 

registrering af relevante data og med information om sundhedsproblemer. Endvidere bør danske 

forskningsinstitutioner rette opmærksomheden mod problemstillingen. Det bør overvejes, om 

Videncenter for Dyrevelfærd kan bidrage til etablering af databaser og indsamling af data. Der bør 

også søges støtte fra offentlige forskningskasser til forskning på området. 

I Danmark er der for landbrugsdyrenes vedkommende generelt megen åbenhed om avlsarbejdet, 

således at det i meget vid udstrækning er muligt at få indsigt i avlsarbejdet med især kvæg og svin. 

For fjerkræbranchen gælder dog, at det grundlæggende avlsarbejde ligger i hænderne på 

udenlandske selskaber, som opererer uden for Danmarks grænser. Her er der derfor ikke er den 

samme mulighed for at få verificeret avlsfirmaernes informationer om avlsarbejdet.  

Åbenhed om avlsarbejdet er en forudsætning for dialog om avlsarbejdets udførelse og de 

egenskaber, det prioriteres, at man vil søge at forbedre. Det danske avlssystem for svineavl, 

DanAvl, er i forhold til de øvrige internationale avlsselskaber et meget åbent system. Der kan i den 

forbindelse henvises til såvel omfanget som detaljeringsgraden af den dokumentation, der er 

tilgængelig, f.eks. via hjemmesider under VSP og via årsrapporter. Af dette materiale fremgår 

blandt andet detaljeret information om de egenskaber, der indgår i avlsarbejdet, egenskabernes 

vægtning, avlsarbejdets struktur og udviklingsaktiviteter.  

Den større åbenhed gælder både i forhold til at dokumentere den måde, avlen foregår på, men også i 

forhold til de udviklingsaktiviteter, der er i gang. Til sammenligning kan der for så vidt angår de 

vigtigste internationale konkurrenter til DanAvl, selskaberne ToPigs, PIC og Hermitage, ikke findes 

information på deres hjemmesider om, hvilke egenskaber, der indgår i deres avlsmål, med hvilken 

https://mail.dkkpost.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.rvc.ac.uk/vetcompass
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vægtning egenskaberne indgår, eller størrelsen på deres avlspopulationer. Der eksisterer således kun 

et godt grundlag for en oplyst dialog i forhold til det dansk baserede avlsarbejde. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en øget åbenhed hos de øvrige internationale avlsselskaber 

ville være en stor fordel, men at egentlig regulering af private avlsselskabers åbenhed om deres 

aktiviteter og prioriteringer næppe er hverken hensigtsmæssig eller mulig, idet det i givet fald skal 

reguleres på internationalt niveau.  

Samtidig er det arbejdsgruppens opfattelse, at den nødvendige fortsatte – og øgede – fokus på 

dyrevelfærden i den danske svineproduktion forudsætter, at branchen i Danmark også i fremtiden 

åbent gør rede for sine tiltag og aktiviteter. 

De danske avlsvirksomheder og de bagvedliggende erhvervsorganisationer er selv ansvarlige for at 

fastholde denne mulighed for samfundsindsigt i avlen.  

Samtidig må det dog være et krav, som ligger til grund for tildeling af offentlige forskningsmidler 

til området, at offentligheden sikres indsigt/adgang til resultaterne.  

Den samme mulighed for offentlig indsigt i avlen er ikke til stede i en stor del af den udenlandsk 

baserede husdyravl, ikke mindst når det gælder fjerkræ og svin. Der bør i international 

sammenhæng arbejdes for at sikre øget gennemskuelighed. Både myndigheder og markedet bør 

lægge pres på de udenlandske avlsvirksomheder for at søge at åbne op for avlsmålene og for 

verifikation af informationerne om de avlsmål, som virksomhederne arbejder med, og dermed øge 

modtagerlandenes indflydelse på avlen. 

Danske forskningsinstitutioner og deres samarbejdspartnere i erhvervet bør til stadighed have fokus 

på dyrevelfærd i den offentligt finansierede forskning indenfor husdyravlen. Udbydere af 

forskningsmidler på området bør især lægge vægt på, at der i forskningen også fokuseres på 

dyrevelfærd. 

6.5 Normer for god praksis  

Et vigtigt redskab til at modvirke, at avl af familiedyr sker på en måde, der er til skade for 

afkommets velfærd og sundhed, er at de forskellige professionelle grupper og frivillige 

organisationer vedtager og arbejder på at implementere normer for god praksis, som modvirker avl 
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af familiedyr, som har genetisk bestemte sundhedsproblemer eller på anden måde via avlen kommer 

til at lide under nedsat velfærd. 

De vigtigste grupper og organisationer, som bør have normer for god praksis på dette område er: 

Praktiserende dyrlæger, som arbejder med hund og kat: For disse er det en vigtig norm 

at rådgive potentielle hunde- og katteejere om, hvad det er vigtigt at have for øje, når man 

anskaffer sig en hund eller kat, for at få et sundt og velfungerende dyr. Der er tidligere 

gjort mange forsøg på at få kontakt til denne gruppe allerede inden købet er foretaget, men 

kun med begrænset succes. Både Dyrenes Beskyttelse, Den Danske Dyrlægeforening og 

Dansk Kennel Klub har lavet kampagner, og der har været tilbud om gratis rådgivning 

inden indgåelse af en handel. Dog er dyrlægerne oftest først inde i billedet, når dyret er 

erhvervet og skal til den første undersøgelse. Dyrlægerne bør kraftigt opfordre til, at dyr 

med genetisk betingede lidelser ikke anvendes i videre avl, hvad enten lidelserne er 

behandlingskrævende eller kompromitterer livskvaliteten uden at kunne behandles. 

Dommere på hunde- og katteudstillinger: I praksis er det sådan, at dyr, som opnår høje 

præmieringer på udstillinger, anvendes oftere i avlen end gennemsnittet i racen. Derfor vil 

bedømmelser foretaget af potentielle avlsdyr på udstillinger have en stor effekt på den 

fremtidige avl – også når det gælder om at undgå overtypning. Det må være en vigtig norm 

for dommerne at fortolke standarderne for de forskellige racer på en måde, så man 

undlader at præmiere hunde eller katte, der, hvis de indgår i avlen, vil bidrage til øget 

overtypning. Det er væsentligt, at den uddannelse af dommere, der finder sted, har fokus på 

de sundheds- og adfærdsmæssige aspekter i vurderingen af den enkelte hund/kat. Det er 

vigtigt, at de ikke forfalder til at overvurdere en enkelt karakter på bekostning af den 

generelle harmoni. Det er let at komme til at tolke tillægsord som stor, tung, kort, etc. som 

jo mere af det pågældende tillægsord jo bedre - på bekostning af hundens/kattens harmoni. 

Dommeren må ikke forfalde til at mene, at den hund/kat med de største øjne nødvendigvis 

er den mest korrekte, selv om der i standarden for racen står "store, runde øjne". Eller at 

den største og tungeste hund/kat i ringen skal være vinder, selv om standarden 

karakteriserer racen som tung. Dommeren bør først og fremmest have i fokus, at hver 

enkelt hund/kat skal kunne bevæge sig frit og ubesværet - både i relation til "konstruktion" 

og vejrtrækning. På samme måde skal dommeren fokusere på, at øjenomgivelser, hud, 

hudfolder, tandstilling eller pels ikke er til gene eller ubehag for hunden/katten. 
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 Raceklubber og andre foreninger, der organiserer hunde- og katteavlere: Disse 

foreninger bør arbejde for, at der i avlsarbejdet gøres, hvad der er muligt for at forebygge 

arvelige sygdomme og overtypning. Et centralt element heri er, at 

ane(stambogs)oplysningerne om den enkelte hund er offentligt tilgængelige, som et 

minimum for foreningens medlemmer og for myndighederne, således som det f.eks. er 

tilfældet hos DKK, idet dokumentation af og kendskab til aner simpelthen er det 

fundament, som seriøs avl bygger på. Kun herigennem er det muligt at følge, hvilken avl, 

der har ført frem til netop det konkrete individ med de evt. lidelser/skavanker, som den 

pågældende hund/kat måtte være belastet af. 

Foreningerne bør samle og videregive oplysninger, som kan bidrage til at avlen i deres regi 

foregår på en velfærdsmæssigt forsvarlig måde. Disse oplysninger skal videre til 

medlemmerne; og foreningerne skal aktivt arbejde for, at der bliver handlet på de relevante 

oplysninger.  

I det omfang disse foreninger er ansvarlige for at arrangere udstillinger, skal de også stille 

krav til deres dommere. De dommere, som ikke efterkommer de stillede krav, bør ikke 

inviteres igen. 

Danske og internationale avlsselskaber, som er aktører inden for avlen af landbrugsdyr, er 

ansvarlige for deres handlinger, herunder eventuelle problemer, som kan tilskrives selskabernes 

avlsmål.  

Myndighederne bør forsøge at holde avlsselskaberne fast på dette ansvar og stille krav om, at 

branchen dokumenterer, at avlen ikke medfører velfærdsmæssige problemer. Som eksempel kan 

nævnes, at svineerhvervet i forbindelse med avlen for at nedbringe pattegrisedødeligheden 

dokumenterer, at der over tid rent faktisk fortsat sker et fald i pattegrisedødeligheden 

Alle interessenter inden for avlen af såvel landbrugs- som familiedyr bør derfor tilslutte sig og 

aktivt arbejde på at efterleve normer for god praksis. 

I overensstemmelse med Code of Good Practice angiver de store danske avlsselskaber inden for 

kvæg og svin, at husdyrsundhed og velfærd indgår i deres avlsmål. Code of Good Practice, angiver 

en række fornuftige mål, men mangler gennemsigtighed og sanktionsmuligheder. Der er også for 

svin og fjerkræ en mangel på komparativ information, der kan hjælpe husdyrproducenter til at 
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vælge de dyr, der passer bedst til de produktionsbetingelser, de har. Linjer af dyr sælges i høj grad 

som brands, med anprisninger af deres positive egenskaber. 

 

6.6 Påvirkning af viden og holdninger 

Viden om arveligt betingede lidelser hos familiedyr bør være let tilgængelig for potentielle købere 

af hundehvalpe, kattekillinger m.m. DKK og lignende organisationer samt f.eks. 

dyreværnsorganisationer, DDD, offentlige forskningsinstitutioner og Videncenter for Dyrevelfærd 

bør facilitere disse oplysninger i videst muligt omfang. Let tilgængelige brochurer og internetsider 

er eksempler på redskaber, der med fordel kunne anvendes i en sådan informationsindsats. 

Der er således brug for saglig oplysning om avlsbetingede velfærdsproblemer rettet mod potentielle 

købere af hvalpe og killinger. Det kan bl.a. ske via internettet, evt. på den førnævnte side 

www.tjekhvalpen.dk . Der er dog ikke alene brug for saglig oplysning, men også 

holdningsbearbejdning, der kan få mennesker til f.eks. at se en fladnæset hund eller kat med 

åndedrætsproblemer som en syg stakkel snarere end som en charmerende følgesvend. 

Selv med den bedste viden om, hvad der skal til for at forebygge avlsbetingede velfærdsproblemer, 

nytter det ikke noget, hvis der er en efterspørgsel efter ekstreme hunde og katte. Så længe der f.eks. 

er mennesker, som synes det er charmerende med hunde eller katte med ekstremt flade hoveder, og 

som er villige til at betale en meget høj pris for at erhverve en sådan hund eller kat, så vil 

problemerne være der. Omvendt vil problemerne i høj grad løse sig selv, hvis efterspørgslen efter 

den slags dyr falder. 

Som et eksempel på et forsøg på holdningsændringer kan det nævnes, at sektion vedrørende Hund, 

Kat og Smådyr under DDD i samarbejde med DKK og Fødevarestyrelsen i starten af 2011 nedsatte 

en arbejdsgruppe, der skulle arbejde på problematikken omkring den tiltagende import af ulovlige 

hvalpe.  Denne import er problematisk på flere måder - både hvad angår hvalpenes ofte alt for unge 

alder, deres manglende socialisering og de sygdomme, de kan medbringe. Ofte ved køberne ikke, at 

det er en udenlandsk hvalp, de køber. 

Det blev besluttet at lave en kampagne med oplysning rettet mod køberne før de køber hvalpen. 

Ved hjælp af en multimediedesigner blev der designet en bannerreklame med diverse statements 

vedrørende hvalpekøb, og der blev givet lov til at sætte den gratis på diverse hjemmesider, hvor der 

http://www.tjekhvalpen.dk/
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handles hunde (Gul og Gratis, Den Blå avis, Hundegalleriet og Gi pote). Samtidig er der et link til 

en hjemmeside, som hedder www.tjekhvalpen.dk, hvor der ligger mere udførlige oplysninger. 

Kampagnen gik i luften den 1. maj 2012. 

Der er voksende international bevågenhed vedrørende avl af hunde, og den 2. og 3. juni 2012 blev 

den første Internationale Workshop vedrørende forbedring af genetisk sundhed hos renracede hunde 

afholdt i Stockholm. Der var ca. 140 deltagere fra 20 lande. Blandt deltagerne var der dyrlæger, 

forskere og lægfolk, der repræsenterede dyreværnsorganisationer, universiteter og kennelklubber, 

men ikke fra myndighederne, som ikke var inviteret. Fra Danmark var der også repræsentanter for 

private organisationer. 

Formålet med denne workshop var at fremme udvekslingen af erfaring og synspunkter inden for de 

mest centrale fokusområder vedrørende avl af renracede hunde. 

Målet var at identificere hvilke handlinger, der bør iværksættes, for at fremme genetisk sundhed hos 

hunde samt at påpege, hvem – individuelt og kollektivt – der kan være behjælpelig med at fremme 

dette mål. 

Der blev nedsat en række arbejdsgrupper med det formål at initiere de processer, der kræves for at 

nå målet. Én af arbejdsgrupperne beskæftigede sig med udvikling af nationale og internationale 

platforme til fremme af samarbejde. Den samlede konklusion af denne workshop var, at alle ønsker 

at forbedre hundenes helbred – på tværs af landegrænser og faggrupper. Det er imidlertid en 

længerevarende proces. Næste møde vil blive afholdt i 2014 i Düsseldorf. 

For så vidt angår landbrugsdyr bør der være fokus på markedsdrevet dyrevelfærd, hvor forbrugernes 

efterspørgsel af varer, der er produceret under dyrevelfærdsmæssigt gunstige forhold, øger behovet 

for udbuddet, og dermed produktionen, af sådanne varer, og hvor ansvarlig husdyravl indgår som 

led i det, der definerer dyrevelfærdsmæssigt gunstige forhold. 

Viden om de avlsmæssigt betingede velfærdsproblemer hos landbrugsdyr bør være let tilgængelig 

for forbrugerne, så de via deres forbrugsvalg har mulighed for at påvirke forholdene. Denne viden 

kan f.eks. ske ved hjemmesider, debatindlæg m.m. Forskningsinstitutioner, 

dyreværnsorganisationer, Videncenter for Dyrevelfærd, fødevareproducenter og distributører er 

mulige aktører i denne sammenhæng.  

http://www.tjekhvalpen.dk/
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6.7 Nye redskaber til at styrke avl i retning af øget velfærd 

Inden for avlen af familiedyr er der efter arbejdsgruppens opfattelse behov for at inddrage og kritisk 

vurdere nye avlsredskaber. 

Der pågår et omfattende arbejde med at udvikle tests til at identificere de gener, der er ansvarlige 

for simpelt mendelsk nedarvede sygdomme specielt hos hunde, men også hos katte. Mange af disse 

tests er uhyre vigtige redskaber til forbedring af sundhedsstatus i populationerne. Der er imidlertid 

nogle væsentlige faktorer, som skal evalueres inden DNA tests anvendes rutinemæssigt til selektion 

af avlsdyr: 

- udgør den ”defekt”, som kan påvises, så alvorligt et problem for dyrenes sundhed, at man skal 

iværksætte selektion mod denne 

- er den pågældende test valid 

- hvilken avlsstrategi skal der anlægges i det konkrete tilfælde 

I Dansk Kennel Klubs regi bliver DNA tests godkendt på baggrund af vejledning fra forskere med 

specialviden inden for området.  

Det skal understreges, at det er uhyre væsentligt, at den enkelte test og brugen af denne bliver 

vurderet i forhold til, hvor alvorligt et helbredsproblem den pågældende ”defekt” forårsager for 

racen. Der skal altid foretages en helhedsvurdering med henblik på, at afveje, hvorledes man bedst 

muligt sørger for, at sundheden samlet set forbedres i populationen.  

En lang række sygdomme/defekter forårsages af et samspil mellem flere gener samt miljøfaktorer – 

såkaldt kvantitativt nedarvede sygdomme. I relation til disse kan man med stor fordel bruge de 

samme principper til selektion, som dem, der har været anvendt til selektion for specifikke 

produktionsegenskaber hos produktionsdyrene (produktionsegenskaber er også kvantitativt 

nedarvede egenskaber). Disse principper er baseret på, at man anvender information fra beslægtede 

individer til at forudsige avlspotentialet med hensyn til en given egenskab for et bestemt individ. 

Som tidligere omtalt har man anvendt selektion på baggrund af indeksberegning for at nedbringe 

frekvensen af diskusprolaps hos gravhunde med stor succes. Der er også i DKK-regi etableret 
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mulighed for indeksberegning for hofteledsdysplasi, men det er ikke alle racer, der ønsker at 

udnytte denne mulighed.  

Den nyeste ’trend’ inden for selektion er såkaldt genomisk selektion. Dette er en selektionsmetode, 

der som ovenfor beskrevet er under udvikling inden for avl med produktionsdyr. Den baserer sig på, 

at man etablerer en sammenhæng mellem de specifikke fænotyper, som man ønsker at selektere for, 

og DNA-profilen hos dyrene. Når denne sammenhæng er etableret, kan man i princippet ud fra det 

enkelte dyrs DNA profil forudsige, om dyret er egnet til avl. Forudsætningen for, at man kan 

anvende genomisk selektion er, at man har registreret nøjagtige fænotypeoplysninger fra et stort 

antal dyr inden for hver af de racer, man arbejder med, samt at alle dyrene bliver genotypet med en 

såkaldt SNP-chip. Der foreligger p.t. ikke tilstrækkeligt mange fænotypiske registreringer på hunde 

til at genomisk selektion er mulig, og da omkostningerne til SNP-chip genotypning hos hund er 

betragtelige, er teknologien ikke aktuel for nærværende. Det forhold,at teknologien stort set kan 

overtage beslutning om valg af avlsdyr fra avlerne, taler også for, at den vil være vanskelig at 

introducere i forbindelse med hobbyavl.      

Vægtningen af egenskaberne i avlsmål for kvæg, svin og andre produktionsdyr er baseret på den 

økonomiske effekt af ændringer, kombineret med hensynet til, at der for specifikke egenskaber 

ønskes, at der er fremgang (holdbarhed og styrke), eller at egenskaben ikke ændres drastisk 

(slagtesvind) som følge af avlsarbejdet. 

Det er efter arbejdsgruppens opfattelse meget ønskværdigt, at der i de fremtidige danske aktiviteter 

inden for avl af produktionsdyr arbejdes målrettet på at indtænke hensyn til dyrevelfærd i 

avlsarbejdet. Resultaterne fra indførelsen af LG5 som avlsmål i svineavlen i stedet for antal fødte 

grise viser, at det er muligt at kombinere hensynet til økonomi med etiske hensyn i avlsarbejdet.  

Nytænkning inden for avl af kvæg, svin og andre produktionsdyr må i vidt omfang komme fra 

forsknings- og udviklingsaktiviteter i et samspil mellem det private og det offentlige område. Fokus 

for den nationale forskning og udvikling bestemmes blandt andet af landbrugets afgiftsfonde og af 

de forsknings- og udviklingsprogrammer, der udbydes af diverse ministerier. For begge gælder det, 

at en bred vifte af interessentgrupper har indflydelse på deres prioritering. Ad denne vej er der 

mulighed for at påvirke det vidensgrundlag, som avlsarbejdet er baseret på. En øget inddragelse af 

sundheds- og velfærdsrelaterede egenskaber forudsætter generelt et øget vidensgrundlag og i mange 

tilfælde også teknologisk grundlag for at kunne implementeres i praksis.  
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Der vil blandt andet være brug for en forbedret forståelse af samspillet mellem genotype og miljø. 

Den samme genotype klarer sig ikke nødvendigvis lige godt i alle miljøer. 

Det giver mulighed for selektion af dyr, der er tilpasset produktionsmiljøet, og for udvikling af 

produktionsmiljøet, til at understøtte god velfærd i genetisk set mere effektive dyr. Således kan der 

selekteres for mere robuste dyr og der kan selekteres avlsdyr i de rene linjer på basis af de 

resulterende krydsningsdyrs produktivitet og velfærd. 

 

Der er dog også en række udfordringer forbundet hermed. Registrering i kommercielle besætninger 

kan være vanskelig, og der er en længere afstand mellem de dyr, der registreres på, og avlsdyrene, 

med lavere avlsfremgang til følge. Dette vil delvist kunne forbedres ved anvendelse af genomisk 

selektion. 

Genomisk selektion vil kunne øge den potentielle fremgang i velfærdsrelaterede egenskaber, da der 

er størst potentiale for at øge sikkerheden ved udvælgelse af avlsdyr for disse egenskaber. 

Inkludering af sociale genetiske effekter vil dels kunne bidrage til øget avlsfremgang ved at udnytte, 

at der er en genetisk komponent i dyrenes miljø (nemlig de andre dyr i gruppen), dels kunne bidrage 

til selektion af mere socialt tilpassede dyr (dyr, der har en mindre negativ eller større positiv 

indflydelse på sine gruppefæller). Det er dog kun, hvis velfærdsegenskaber vægtes tilstrækkeligt 

højt i avlsmålet, at der vil kunne opnås en forbedring ved indførsel af nye 

avlsværdivurderingsmetoder 

Internationalt sker der en prioritering af forskningsmidler i EU’s rammeprogrammer. Farm Animal 

Breeding and Reproduction Technology Platform (FABRETP) har i et samarbejde mellem 

europæiske universiteter, forskningsinstitutioner og avlsselskaber udarbejdet en strategisk 

forskningsdagsorden (FABRETP 2011), med henblik på at påvirke prioriteringen af forsknings- og 

udviklingsmidlerne. Denne strategi giver et indblik i de forskningsområder, der satses på i 

henholdsvis en 5-årig, 15-årig og en 25-årig horisont. Dette vil dermed også være en indikator for 

de ændringer, der kan forventes i avlsarbejdet i fremtiden.  

På avlsområdet generelt er der på kort sigt (5-årig horisont) fokus på følgende områder:  

- Forbedrede metoder til avlsværdivurdering. 

- Udvikling af avlsmål, med inddragelse af egenskaber med fokus fra forbrugere, herunder 

egenskaber med usikker økonomisk effekt. 
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- Udnyttelse af genetiske effekter i egenskaber, der er relateret til sociale interaktioner. 

- Hensyntagen til miljøvariation og miljømæssig følsomhed. 

- Bæredygtige avlsplaner, der sikrer langsigtet avlsfremgang, som undgår negative 

korrelerede effekter og sikrer tilstrækkelig genetisk diversitet. 

- Biologisk effektivitet og miljømæssig bæredygtighed. 

- Husdyrsundhed. 

- Dyrevelfærd, herunder velfærdsaspekter af egenskaber i avlsprogrammet og registrering af 

objektive velfærdsindikatorer. 

- Registrering i miljøer, der ligner kommerciel produktion. 

 

På området for svineavl er der på kort sigt (5-årig horisont) bl.a. fokus på følgende områder: 

- Definition af velfærdsindikatorer. 

- Indsigt i, hvordan den enkelte gris’ arvelige egenskaber påvirker de andre grises muligheder 

for at trives. 

- Øget viden om genetisk variation i sygdomsresistens. 

- Genetisk evaluering for so-holdbarhed, smågrise-overlevelse samt moderegenskaber. 

- Avl af søer egnet til den økologiske eller anden form for udendørs produktion 

 

Samlet set fylder sundheds- og velfærdsrelaterede problemer allerede en del i prioriteringen, hvilket 

er udtryk for, at erhverv og forskningsinstitutioner ser et behov for udvikling på disse områder. I 

forbindelse med tildeling af midler til forskning og udvikling inden for avl af svin – såvel i 

offentligt som i privat regi – kan der efter arbejdsgruppens opfattelse fokuseres yderligere på 

avlstiltag, hvor hensynet til dyrenes velfærd står centralt.  
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8 Bilag 

8.1 Bilag 1: Delrapport om avl af svin 




