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Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af 
måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan av-
len af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige 
konsekvenser heraf. Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig 
diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har 
nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række 
bivirkninger for de pågældende dyrs sundhed. Disse virkninger bunder for det første i såkaldt 
overtypning, for det andet i en øget forekomst af arvelige sygdomme, som ikke er direkte rela-
teret til de avlsmål, der forfølges, og for det tredje i avlsrelaterede adfærdsproblemer. Efter at 
der er gjort rede for forekomsten af dyrevelfærdsmæssige problemer, som knytter sig til selektiv 
avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække 
udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer.
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INDLEDNING 
I august 2008 viste BBC i Storbritannien tv-dokumentaren 

”Pedigree Dogs Exposed”, som senere også blev vist på 

dansk fjernsyn. Udsendelsens budskab var, at den organi-

serede avl af racehunde har stærkt negative konsekvenser 

for de berørte hundes sundhed og velfærd. 

Et af flere eksempler – og givetvis det mest dramatiske, der 

blev vist i udsendelsen – var en cavalier king charles spaniel, 

som efter alt at dømme var plaget af alvorlige akutte smer-

ter. Disse skyldtes en tilstand, der benævnes syringomyeli, og 

som optræder som konsekvens af, at kraniet er for lille til at 

rumme dyrets hjerne. Dette menes igen at være forårsaget 

af, at man som en del af avlsmålet for racen har stræbt efter 

et fladt hoved. 

For offentligheden kom BBC's udsendelse som et chok, men 

for fagfolk med interesse for hunde var det kendt stof, som 

blev præsenteret. Gennem de foregående årtier var der i 

faglitteraturen fremlagt stadigt mere dokumentation for den 

negative effekt, som den selektive avl af hunde og katte kan 

have på dyrenes velfærd (se f.eks. McGreevy & Nicholas, 

1999, og The Companion Animal Welfare Council, 2006). 

I Danmark har problemstillingen været kendt i en årrække. I 

1998 afholdt Danmarks største stambogsførende organisa-

tion for hunde, Dansk Kennel Klub (DKK), en konference for 

udstillingsdommere med specifikt fokus på overtypning, og 

i 1999 fremlagde Det Dyreetiske Råd en udtalelse om avl af 

hunde og katte (Det Dyreetiske Råd, 1999). Ingen af disse 

tiltag har dog formået at vende udviklingen markant. I 2010 

nedsatte den daværende justitsminister en arbejdsgruppe 
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CAVALIER KING CHARLES SPANIEL. Hunde af denne race er fremavlet med et meget fladt hoved. Som sandsynlig konsekvens heraf kan hundene 
blive ramt af den smertefulde lidelse syringomyeli. Endvidere har indavl hos denne race medført andre arvelige lidelser. Ifølge data fra det svenske 
forsikringsselskab Agria har hunde af denne race således ca. 14 gange større risiko for at dø af hjertesygdom end alle andre racer. 
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vedrørende avl af dyr, der bl.a. skulle se på avl af racehunde 

og -katte. Denne arbejdsgruppe fremlagde sin rapport i 

august 2013 (Fødevareministeriet, 2013). Rapporten peger 

på en række alvorlige velfærdsmæssige problemstillinger hos 

hunde og katte som følge af selektiv avl. 

Det er vigtigt at understrege, at den målrettede avl af race-

hunde og -katte også har positive sider. Den er med til at 

opretholde en mangfoldighed af racer, som har bidraget til 

at styrke menneskers relationer til især hunde gennem racer-

nes forskellige og karakteristiske egenskaber. Dette gælder 

både for de mange typer af brugshunde (rednings-, spor-, 

hyrde-, jagthunde m.fl.) og for en række af de familie- og 

selskabshunde, der på forskellig måde beriger deres ejeres 

livskvalitet.

Derudover har den målrettede avl af både hunde og katte 

på en række punkter været med til at mindske forekomsten 

af eller eliminere en række arvelige sygdomme. Det gælder 

f.eks. CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency), der er 

en dødelig immunrelateret sygdom hos irsk setter, øjensyg-

dommen PRA, der fører til blindhed hos bl.a. labrador, gol-

den retriever og puddel, samt poly-neuropati, en sygdom, 

der fører til muskellammelse hos racerne alaskan malamute 

og greyhound.

De nævnte positive sider ved den målrettede avl af race-

hunde og -katte kan dog ikke opveje de velfærdsmæssige 

problemstillinger, som vi vil fokusere på her. Vi vil begynde 

med at beskrive, hvordan avlen af racehunde og -katte 

er organiseret. Efter det vil vi forsøge at give et overblik 

over, hvad man ved om de velfærdsmæssige konsekven-

ser af avlen med fokus på de negative konsekvenser for 

racehundenes og -kattenes velfærd. Afslutningsvis vil vi se 

på forskellige veje til at fjerne eller mindske problemerne. 

Hovedbudskabet er, at hvis der er vilje, er der også en vej 

frem, som sikrer, at avlen af racehunde og -katte foregår på 

en velfærdsmæssigt forsvarlig måde.

SELEKTIV AVL AF HUNDE OG KATTE
Domesticeringen af hunde og katte tog sin begyndelse for 

adskillige årtusinder siden. Selektion af hunde med henblik 

på at bruge dem til bestemte formål og eksistensen af for-

skellige hunde- og katteracer rækker også langt tilbage i 

tiden. Etableringen af rene racer af hunde og katte baseret 

på stambøger er dog et relativt nyt fænomen. De fleste af 

de hunde- og katteracer, vi kender i dag, er etableret inden 

for de seneste 200 år. I slutningen af det 19. århundrede 

etablerede mange lande således stambogsførende organisa-

tioner med det formål at arrangere udstillinger, hvor dyrene 

kunne blive bedømt, og samle disse bedømmelser og andre 

relevante oplysninger om dyrenes afstamning.

De fleste hunde- og katteracer er etableret på grundlag af 

et begrænset antal individer, og kun efterkommere af disse 

individer kan siges at tilhøre en bestemt race. Med nogle få 

undtagelser er der ikke blevet tilført nye gener til de eksiste-

rende hunde- og katteracer, siden de blev etableret. 

Hundepopulationen i den vestlige verden kan opdeles i fire 

grupper: 

1.  Racehunde med stambog.

2.  Racehunde uden stambog.

3.  De såkaldte designerracer, som er bevidst fremavlede 

blandinger af to eller flere renracede hunde. 

4. Mere eller mindre tilfældige blandinger af racehunde (så-

kaldte gadekryds).

I USA udgør racehundene omkring halvdelen af alle hunde 

(AVMA, 2012), mens det i europæiske lande som Tyskland 
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racekatte (92 % af alle huskatte i Storbritannien er f.eks. 

ikke racekatte, PFMA, 2002), men deler alligevel bestemte 

racelignende træk. Omkring 10 % af kattene i vores del af 

verden er racekatte (Fødevareministeriet, 2013). Som det 

fremgår, er andelen af racekatte altså langt lavere end an-

delen af racehunde.

 

KONSEKVENSER AF AVLEN PÅ HUNDES OG KATTES 
VELFÆRD
I den vestlige verden sker avlen af udstillingshunde og -katte 

på grundlag af racestandarder, som også danner grundlag 

for bedømmelser på udstillinger. Disse standarder fastlæg-

ges internationalt (undtaget herfra er dog Storbritannien 

og USA, som definerer deres egne regler). For hundenes 

vedkommende er alle racer registreret med et såkaldt hjem-

land (typisk det land, racen formodes at stamme fra) i den 

internationale organisation for hundeavl, FCI (Fédération 

Cynologique Internationale). Det er hjemlandet, der formu-

lerer racens standard, mens de øvrige lande kan være med 

til at påvirke, hvordan standarden fortolkes, men kan ikke 

ændre ordlyden. 

Der er for øjeblikket fastlagt racestandarder for omkring 

400 hunde- og 40 katteracer. Vurderingen af, om en hund 

eller kat lever op til racestandarden, foretages af udstillings-

dommere, der er uddannet og godkendt af de forskellige 

race- og kennelklubber. Hunde og katte, som på udstillinger 

får en god vurdering, vil typisk blive brugt mere i avlen. 

Dommernes vurderinger vil derfor have en markant effekt 

på udviklingen af udstillingshundenes udseende og tempe-

rament, og denne effekt kan så forplante sig videre til de 

racehunde, der avles uden stambog.

Der er dog også en væsentlig del af racehunde- og racekat-

teavlen, som kun i begrænset omfang er påvirket af, hvad 

og Danmark anføres, at andelen af racehunde ligger på 

omkring 75 % (Switzer & Nolte, 2007; Proschowsky et al., 

2003). Selv om der er store variationer mellem landene, er 

den generelle tendens, at kun et mindretal af racehundene 

har en stambog. I Danmark er der obligatorisk mærkning af 

hunde i Dansk Hunderegister (DH), og derfor er der et rime-

ligt godt overblik over antallet af hunde og deres fordeling 

på forskellige racer. En dansk hundeårgang er på ca. 70.000 

hvalpe, og heraf er ca. 15.000 opført som blandinger, mens 

20.000 er stambogsført i DKK. De resterende 35.000 hunde 

er anført som racerene, men det fremgår ikke, hvor mange 

der er stambogsført i andre organisationer, og hvor mange 

der er racerene hunde uden papirer. 

Vælger man at anskaffe sig en racehund, ved man på mange 

måder, hvad man får, især når det drejer sig om hundens 

temperament og adfærd. Andre vigtige faktorer, såsom kra-

vene til pelspleje, er også racespecifikke. Hvis ellers poten-

tielle hundeejere læser på lektien (hvilket der desværre er 

mange, der ikke gør), vil de derfor i relativt høj grad kunne 

forudse, hvad de får, når de køber en racehund. Blandings-

hunde vil derimod typisk være mindre forudsigelige, og det 

kan have konsekvenser for relationen mellem ejer og hund. 

Således er der fagligt belæg for at sige, at blandingshunde 

oftere bliver aflivet på grund af adfærdsproblemer end race-

hunde (Mikkelsen & Lund, 1999). Der kan selvfølgelig også 

være andre faktorer, som spiller ind her, såsom at det er 

mindre ressourcestærke mennesker, som typisk anskaffer 

sig de oftest meget billigere blandingshunde.

I nogle udviklingslande er der store populationer af gade-

hunde, der, selv om de ikke er genstand for målrettet avl, 

deler bestemte ”racelignende” træk. Dette svarer til situa-

tionen for flertallet af de katte, der holdes som familiedyr 

i den vestlige verden. Disse såkaldte ”landkatte” er ikke 
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der sker på udstillinger. Det er den del af avlen, der vare-

tages af kommercielle avlere, som der findes mange af i 

Nordamerika og Østeuropa. Her er det markedskræfterne, 

som styrer udviklingen. Et eksempel herpå er fremavlen af 

meget små varianter (”tekophunde”) af de i forvejen små 

racer som chihuahua, der blev populære takket være den 

internationale kendis Paris Hilton.

Typisk vil racestandarder ligge fast over tid, men fortolknin-

gen af dem kan alligevel godt ændre sig markant, som det 

kan ses af følgende billeder af tre typiske schæferhunde fra 

forskellige perioder. Som det fremgår, har hundens fremto-

ning undergået gradvise, men samlet set dramatiske æn-

dringer – f.eks. i form af en stadigt mere faldende ryglinje. 

Sådanne ændringer i dyrenes kropsbygning (påvirket af ra-

cestandarder, som de er blevet fortolket af dommere i lyset 

af modestrømninger) kan have betydelige konsekvenser for 

dyrenes sundhed og velfærd. Moderne schæferhunde er 

f.eks. disponeret for sygdomme i hofter og ryg, der poten-

tielt kan forværres som følge af den faldende ryglinje (Wahl 

et al., 2008).

At avle racehunde og -katte, som kan klare sig godt på 

udstillinger, er en engagerende hobby for mange menne-

sker og kan derfor siges at bidrage til menneskers velfærd. 

SCHÆFERHUNDE TIL FORSKELLIGE TIDER. Det første billede viser 
Tell von der Kriminalpolizei SZ 8770, der blev tysk vinder i 1910 (foto: 
ukendt fotograf). Hunden på det andet billede er Quax vom Aegidi-
endamm, der var en meget vindende dansk hanhund fra starten af 
1970'erne (foto: O.B.C. Christensen). Det tredje billede viser en schæ-
ferhund af udstillingstypen, som den typisk ser ud i dag (foto: Shut-
terstock, Nikolai Tsvetkov). Som det fremgår, bliver schæferhundens 
ryglinje stadigt mere faldende over tid.



42 Dyrevelfærd i Danmark 2014 – SELEKTIV AVL AF RACEHUNDE OG -KATTE

venligt temperament end sine aner, men som også på mar-

kant vis fik ændret sit udseende. Således blev ikke mindst 

hundens hovedform ændret, således at den øverste del af 

kraniet blev stadigt mere sammentrykket, mens underkæben 

forblev nogenlunde uændret. Slutresultatet er den karakte-

ristiske engelske bulldog med det meget flade ansigt og det 

udtalte underbid (Thomson, 1996). 

Desværre skete der ikke en tilsvarende mindskning af det 

bløde væv i næse og svælg, i takt med at der blev mindre 

plads. Som konsekvens heraf kan det overskydende bløde 

væv i hundens næse og svælg forårsage en delvis blokering 

af luftvejene hos bulldoggen med den yderligere følge, at 

hunden får problemer med at trække vejret normalt. Sam-

men med andre deformiteter i hundens øvre og nedre luft-

veje betegnes denne tilstand brachycefalt syndrom (forkortet 

BOAS efter den engelske betegnelse ”brachycephalic ob-

structive airway syndrome”). 

En undersøgelse gennemført af Packer et al. (2013) viser, at 

hunde med korte snuder har en øget risiko for at komme til 

at lide af BOAS – så avl rettet mod at opnå en kort snude 

er direkte forbundet med øget forekomst af denne lidelse. 

Også racekatte med korte næser lider af meget højere fore-

komst af BOAS. Dyr med BOAS er typisk kortåndede, snor-

ker, har hvæselyde under vejrtrækningen, lider af opkast-

ningsfornemmelser, gylper og kaster op (Packer et al., 2012), 

og symptomerne kan blive så alvorlige, at det er nødvendigt 

at foretage et operativt indgreb (Hansen & Eriksen, 2013). 

Disse problemer rammer ikke alene engelske bulldogger. 

Et nyligt gennemført dansk studie viser, at 6,2 % af mops, 

5 % af franske bulldogger og 3 % af engelske bulldogger 

blandt de ikke henviste patienter på Universitetshospital for 

Familiedyr ved Københavns Universitet var blevet opereret 

De mennesker, som deltager i denne fritidsaktivitet, kan 

samtidig have et stort engagement på deres races vegne 

og se sig selv som en del af en bevægelse for at bevare en 

biologisk og kulturel arv.

Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at avlen af racehunde 

og -katte, som den hidtil er blevet praktiseret, også har haft 

væsentlige negative konsekvenser. Disse negative konse-

kvenser kan inddeles i tre typer: 

1.  Velfærdsproblemer som en direkte følge af avl af hunde 

med et ekstremt udseende.

2.  Øget forekomst af arvelige lidelser, der ikke er direkte 

forbundet til avlsmålene, men f.eks. er en konsekvens af 

en høj grad af indavl.

3.  Øget forekomst af arvelige adfærdsmæssige problemer.

Lad os begynde med avlen af hunde med et ekstremt udse-

ende. Vi har allerede nævnt cavalier king charles spaniel, der 

kan risikere lidelsen syringomyeli, fordi racen fremavles med 

et meget fladt hoved. Ligeledes formodes det som nævnt, 

at den stadigt mere hældende ryglinje hos schæferhunde 

bidrager til at give problemer med ryg og hofter hos dyrene. 

Endvidere kan nævnes de såkaldte brachycefale hunde- og 

katteracer. Disse racer er fremavlet til at have et relativt 

bredt og fladt hoved med en meget kort næse, som det ses 

hos bulldog, mops, pekingeser og perserkat.

BRACHYCEFALE HUNDE- OG KATTERACER
Et berømt eksempel på en brachycefal hunderace er den 

engelske bulldog. I starten af det 19. århundrede blev bull-

doggen brugt til at kæmpe mod andre dyr såsom tyre (heraf 

navnet bulldog) og bjørne. Da dyrekampe blev forbudt i 

Storbritannien i midten af 1800-tallet, blev bulldoggen hur-

tigt genstand for målrettet avl. I løbet af få årtier fik man 

fremavlet en hund, der ikke alene havde et meget mere 
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for BOAS (Sandøe et al., 2013). Samtidig viser en nyere 

britisk undersøgelse (Packer et al. 2012), at de tal, vi har 

på forekomsten af de pågældende patologiske tilstande, 

sandsynligvis kun udgør toppen af isbjerget. Heraf fremgår 

det nemlig, at når de blev spurgt, udtrykte hele 58 % af 

ejere til hunde, der påviseligt led af brachycefalt syndrom, at 

deres hund ikke havde eller ikke havde haft vejrtræknings-

problemer. Dette tolker forfatterne til artiklen, som at ejere 

af hunde af brachycefale racer opfatter sygelige vejrtræk-

ningsproblemer som normale for racen. Dette passer også 

godt med, at snorke- og gryntelyde ofte nævnes som et 

karakteristisk træk ved de pågældende racer.

At der også i Danmark er en relativt stor udbredelse af 

vejrtrækningsproblemer hos de pågældende hunderacer, 

bekræftes af en spørgeskemaundersøgelse gennemført 

af Justitsministeriets Forskningskontor blandt alle danske 

smådyrspraktiserende dyrlæger registreret i Den Danske 

Dyrlægeforening (Pedersen, 2012). I undersøgelsen, som 

havde en svarprocent på 52, angav 98 % af de praktiserende 

dyrlæger, der har brachycefale hunderacer som patienter, 

at de havde kendskab til for snævert svælg med snorke-

lyde som følge hos hundene. I alt 66 % af disse dyrlæger 

angav, at denne tilstand forekom hyppigt, svarende til hos 

mere end hver femte af hundene i disse racer, mens 47 % 

angav, at forsnævrede næsebor var hyppigt forekommende 

hos de pågældende racer. For perserkattene og tilsvarende 

brachycefale katteracer angav 87 % af dyrlægerne, at de 

havde kendskab til vejrtræningsproblemer, og 25 % angav, 

at forsnævrede næsebor og vejtrækningsproblemer var hyp-

pigt forekommende hos de pågældende racer.

Ud over de hunde- og katteracer, der har meget høj fore-

komst af velfærdsproblemer som direkte følge af overtyp-

ning, er de mest almindelige sundhedsproblemer, forbundet 

med avl, de arveligt betingede lidelser, der oftest bunder i 

en mangel på genetisk diversitet. Som allerede nævnt blev 

mange racer etableret på grundlag af få individer, og pro-

blemernes omfang vokser, når avlere bruger nogle få højt 

præmierede hanner i deres avl – også kaldet ”matadoravl” 

eller ”popular sire effect”. Selv om de pågældende hanner 

selv kan være sunde og raske, kan de være skjulte bærere 

af sygdomsgener, som i kombination med en tæve med til-

svarende skjulte sygdomsgener kan give sig udslag i arveligt 

betingede lidelser hos afkommet. I de følgende generationer 

vil en stor del af racens individer desuden være beslægtede 

med de populære hanner, og det gør det sværere at undgå 

indavl. 

Som konsekvens af at avlen af racehunde og -katte foregår 

i relativt små lukkede populationer, ses der dispositioner 

for bestemte arveligt betingede sygdomme i næsten hver 

eneste race (Egenvall et al., 2005). Det skønnes, at hver 

hunderace har en øget sandsynlighed for at få mellem fire 

og otte arvelige lidelser, hvis der opstår for høj grad af indavl 

(Brooks & Sargan, 2001). Det gælder f.eks. for cavalier king 

charles spaniel, hvor alle individer i dag nedstammer fra en 

meget lille population, som overlevede 2. Verdenskrig. De 

har ikke alene en øget forekomst af sygdommen syringomy-

eli, men også, ifølge data fra det svenske forsikringsselskab 

Agria, ca. 14 gange større risiko for at dø af hjertesygdom 

end alle andre racer (B. Bonnet, personlig kommunikation).

Noget tilsvarende kan ses hos racekatte. For eksempel har 

siameserkatte en højere forekomst af bestemte former for 

kræft, og hos perserkatte ses en øget forekomst af arveligt 

betingede øjensygdomme (Egenvall et al., 2010). Endvidere 

er det anslået, at 38 % af alle perserkatte bliver ramt af 

polycystisk nyresygdom (Barthez et al., 2003). 
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ADFÆRD OG AVL
Endelig kan der som nævnt være adfærdsmæssige proble-

mer som konsekvens af avl. Som det også er nævnt, er race-

hunde og -katte på forskellig vis mere forudsigelige i deres 

adfærd end blandingshunde. Hvis dyrene alene avles med 

henblik på, hvordan de fremtræder på en udstilling, uden 

skelen til de personlighedsmæssige egenskaber, som er væ-

sentlige for, at de vil fungere godt som familiedyr, er der dog 

en fare for, at avlen kan lede til adfærdsmæssige problemer. 

Der er kendskab til forskellige adfærdsmæssige problemer 

hos racehunde og -katte, f.eks. at collier har tendens til at 

være meget frygtsomme og ofte lider af skræk for bestemte 

gulvbelægninger. Der ser også ud til at være sammenhæng 

mellem de adfærdsproblemer, der går under samlebeteg-

nelsen OCD (obsessive compulsive disorder), og bestemte 

hunde- og katteracer (Luescher, 2004). Det gælder f.eks. 

fænomener som ”flank sucking” og ”tail chasing” hos 

hunde og ”wool sucking” hos katte. 

Der er dog indtil nu ikke gjort meget for at kvantificere 

omfanget og alvoren af disse problemer, selv om der på 

det seneste er offentliggjort et par studier, som finder sam-

menhæng mellem racer og adfærd (McGreevy et al., 2013; 

Starling et al., 2013). Især i de nordiske lande har man i en 

årrække arbejdet på at udvikle redskaber til at beskrive og 

teste hundes adfærd. Ved det, der hedder en ”unghunde-

mentaltest” (UHM), skal hunde f.eks. gennemgå et fastlagt 

sæt af testmomenter, som samlet set giver et billede af hun-

dens mentalitet. I mange racer er man begyndt at benytte 

mentalbeskrivelsen på lige fod med andre vurderinger af 

hunden som grundlag for valg af avlsdyr, hvilket klart vil 

kunne tjene til at modvirke de avlsbestemte adfærdspro-

blemer. 

PERSERKAT. Katte af denne race er fremavlet med meget flade ansig-
ter. Dette giver anledning til en række velfærdsproblemer – ikke mindst 
i form af besværet vejrtrækning. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse 
fra 2012 angav 87 % af de praktiserende dyrlæger, der havde perser-
katte og andre katte med flade ansigter som patienter, at de havde 
kendskab til vejrtræningsproblemer hos disse katte, og 25 % angav, at 
forsnævrede næsebor og vejtrækningsproblemer var hyppigt forekom-
mende. (Foto: Colourbox)
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MULIGE PRAKTISKE TILTAG TIL AT MINDSKE AVLSRE-
LATEREDE VELFÆRDSPROBLEMER
Etisk set er det højst problematisk, at hunde og katte skal 

lide som konsekvens af den måde, man vælger at avle dem 

på. Ikke alene er der tale om relativt alvorlige velfærdspro-

blemer, som direkte rammer dyrene, og som indirekte også 

har en negativ konsekvens for deres ejeres livskvalitet og 

økonomi. Det er også svært at se, hvad der er vundet ved 

at avle hunde og katte uden at tage hensyn til de velfærds-

mæssige konsekvenser for kommende generationer af dyr. 

At fokusere på fremme af velfærd i avlen af hunde og katte 

er jo på ingen måde uforeneligt med fortsat at avle race-

hunde og -katte, men selvfølgelig vil der skulle foretages 

nogle afvejninger, og selvfølgelig kan der komme nogle in-

teresser i klemme. For at tage det sidste først så er der kon-

krete avlere, som kan komme i klemme, hvis man begynder 

at indføre restriktioner i avlen af den ene eller anden slags. 

Det kan være en ejer af en populær avlshan, som ikke læn-

gere kan få det samme udbytte af sin præmiehan. Det kan 

være en kennel, som har klaret sig godt netop ved at kunne 

fremvise og sælge hunde eller katte med et meget ekstremt 

udseende, og som nu må til at lægge avlen om og derfor i 

en periode ikke længere vil klare sig så godt. 

Her er tale om reelle interesser og reelle omkostninger for 

nogle mennesker involveret i avl af racehunde eller -katte, 

men set i det store billede er der ingen, som for alvor lider 

skade, hvis der tages initiativer til at sikre en sundere avl. At 

sikre avl af sunde racehunde og -katte burde være en win-

win-win-situation, hvor både dyrene, avlerne og de kom-

mende ejere står til at vinde. Dette er baggrunden for den 

traditionelle tilgang til problemstillingen, nemlig at forsøge 

at påvirke udbuddet af racehunde og -katte.

Den hidtidige diskussion af, hvordan avlen af racehunde og 

-katte skal forbedres, har således i høj grad været fokuse-

ret på at få de centrale aktører i den organiserede avl til at 

ændre adfærd. Det synes også i et vist omfang at have haft 

en effekt, idet centrale aktører såsom kennelklubber, spe-

cialklubber for de forskellige hunde- og katteracer, dyrlæger 

og dyreværnsorganisationer tager problemstillingen meget 

mere alvorligt, end de gjorde tidligere. Det samme gælder 

for myndigheder og politikere, hvor emnet f.eks. i Danmark 

er blevet sat på dagsordenen via den arbejdsgruppe, der har 

været nedsat vedrørende avl af dyr (Fødevareministeriet, 

2013). Og i udlandet har der været taget tilsvarende initia-

tiver (se bl.a. Bateson, 2010, og APGAW, 2012). De stam-

bogsførende organisationer, som har ansvar for de enkelte 

hunde- og katteracer, har mulighed for at indføre forskellige 

former for avlsrestriktioner, som bl.a. skal tjene til at mindske 

eller udrydde bestemte arveligt betingede sygdomme. 

En avlsrestriktion vil i denne sammenhæng betyde, at or-

ganisationen stiller krav om, at begge forældre f.eks. er 

røntgenfotograferet og ikke har hofteledsdysplasi (HD), 

for at afkommet kan blive stambogsført. DKK har over en 

lang årrække administreret mange sådanne avlsrestriktioner 

omfattende ledsygdomme (hofte- og albueledsdysplasi), 

arvelige øjensygdomme, hjertesygdomme m.m. 

Der er dog det problem i forhold til at påvirke udbuddet fra 

centralt hold, at udbuddet af racehunde og -katte i stigende 

grad kommer fra danske og udenlandske avlere, som ikke 

stambogsfører deres dyr, og som derfor ikke behøver at 

rette ind i forhold til krav fra raceklubber og centrale avlsor-

ganisationer. For flere hunderacers vedkommende har man 

således set, at stigende krav til avlen har medført, at avlen 

er flyttet væk fra de etablerede organisationer. I en race som 

cavalier king charles spaniel, hvor DKK bl.a. stiller krav om 
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gentagne hjertescanninger af alle avlsdyr, er andelen af DKK-

registrerede hunde over en årrække faldet, så det nu kun er 

ca. 25 % af de hunde, der registreres i Dansk Hunderegister, 

der har en DKK-stambog. I moderacer som f.eks. chihuahua er 

andelen af DKK-stambogsførte hunde helt nede under   10 % 

af det samlede tal i Dansk Hunderegister.

Ud over at indføre avlsrestriktioner kan man inden for den 

etablerede avl også være med til at præge vurderingen af 

hunde og katte på udstillinger på en måde, hvor man bevæ-

ger sig væk fra ekstremerne. Selv om det f.eks. ikke er muligt 

for Danmark at ændre racestandarden for engelsk bulldog, 

kan man stadig forsøge at fastholde dommerne på en mål-

sætning, der går imod tendensen til ekstremt flade næser. 

Denne udvikling er allerede igangsat med udviklingen af 

de såkaldte BSI-dokumenter – ”breed specific instructions” 

– der udleveres til alle dommere på internationale hunde-

udstillinger. Etableringen af disse lister har i høj grad været 

drevet af de nordiske lande, og der er generelt stor forskel på 

opfattelsen af overtypningsproblemstillingen i hhv. Nord- og 

Sydeuropa. Da en stor del af de dommere, der dømmer på 

hundeudstillinger i Danmark, kommer fra udlandet, er det 

afgørende, at der arbejdes på at opnå en vis international 

konsensus omkring prioriteringen af sundhed, hvis det skal 

have nogen effekt. 

Endelig er der en helt central problemstilling, der handler om 

grundlæggende viden vedrørende sygdoms- og velfærds-

problemernes omfang og fordelingen inden for de forskel-

lige racer. I Danmark foretages ingen central registrering 

af sygdomme hos hunde og katte, og hvis man ønsker at 

forbedre velfærden hos disse dyrearter, er den manglende 

viden om sygdomsforekomst problematisk. Det er f.eks. 

på nuværende tidspunkt ikke muligt at måle effekten af 

de tiltag, der allerede er iværksat. Et konkret eksempel på 

dette er diskusprolaps, der er et velkendt problem hos grav-

hunde. DKK indførte for en del år siden et avlsprogram, der 

sikrede, at alle gravhunde fik røntgenfotograferet ryggen, 

før de kunne indgå i avl. Røntgenbillederne bliver screenet 

for antallet af forkalkede skiver i rygsøjlen, der er beskrevet 

som en forløber for udviklingen af diskusprolaps (Jensen 

et al., 2008). Resultaterne af screeningen bliver desuden 

brugt til at beregne et rygindeks (svarende til beregning af 

EBV – estimated breeding values – hos produktionsdyr) for 

alle avlsdyr. Avlsprogrammet har nu været aktivt i 10 år, men 

pga. den manglende sygdomsregistrering i dyrlægepraksis er 

det faktisk ikke muligt at evaluere, om antallet af gravhunde, 

der får stillet diagnosen diskusprolaps, er faldet. 

Det samme gør sig gældende inden for bekæmpelsen af 

hofteledsdysplasi. I DKK registreres hoftestatus hos en lang 

række racer i forbindelse med rutinemæssig screening ba-

seret på røntgenfotografering i 12-månedersalderen. Herfra 

ved vi, at det i nogle racer er lykkedes at nedbringe frekven-

sen af hunde med dårlig HD-status, mens situationen i andre 

racer stort set er status quo selv efter mange årtier med et 

avlsprogram. Til gengæld ved vi intet om forekomsten af 

kliniske problemer relateret til HD, f.eks. hvor mange hunde 

der bliver aflivet pga. hofteproblemer. Etableringen af et 

system til sygdomsregistrering hos de smådyrspraktiserende 

dyrlæger må derfor anses for at være et centralt skridt i 

retning af at skabe grundlag for at forbedre velfærden hos 

hunde og katte. 

De beskrevne velfærdsproblemer kan ikke løses alene ved 

at se på udbuddet af racehunde og -katte; det er også nød-

vendigt at se på efterspørgslen. Hvis der f.eks. er en efter-

spørgsel efter hunde og katte med ekstremt korte snuder, 

vil der altid være avlere, som vil levere varen. De brachycefale 

hunde vil for nogle mennesker virke groteske, men der er 
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samtidig godt belæg i psykologisk forskning for at sige, at 

netop de relativt store og flade ansigter kombineret med 

store runde øjne virker tiltrækkende på mange mennesker. 

Den afgørende mekanisme synes her at være ligheden med 

menneskebabyer, som vi formodentlig er genetisk dispo-

neret til at beskytte og holde af (Archer & Monton, 2011). 

De pågældende hundes appel fremgår også af, hvor ofte 

de bruges i forskellige former for reklamer. Samtidig har 

især mops og franske bulldogger i en lang periode været i 

fremgang som modehunde. Den franske bulldog er i dag nr. 

6 på DKK's liste over de mest populære hunde i Danmark. 

Tilsvarende tendenser ses i udlandet.

Det flade ansigt med de babylignende træk sikrer altså de 

brachycefale hunderacers popularitet og overlevelse ved 

fortsat avl af racerne, men paradoksalt nok forringer dette 

racekarakteristikum samtidig deres velfærd pga. de medføl-

gende vejrtrækningsproblemer. Tilsvarende problemer med 

efterspørgsel efter hunde eller katte med ekstremt udseende 

gælder også for en række andre racer. Der er således brug 

for saglig oplysning om brachycefalt syndrom og andre avls-

betingede velfærdsproblemer rettet mod potentielle købere 

af hvalpe. Ud over saglig oplysning er der også brug for en 

holdningsbearbejdning, der kan få mennesker til at se en 

fladnæset hund med åndedrætsproblemer som en syg stak-

kel snarere end som en charmerende følgesvend eller se en 

hund med masser af folder i huden som en potentiel bærer 

af alvorlige hudproblemer snarere end som en charmerende 

klovn i for stort tøj. 

Endelig kan man forestille sig, at økonomiske incitamenter 

kan spille en stigende rolle i forhold til at sikre sunde ra-

cehunde og -katte. Købere kan gøre et erstatningsansvar 

gældende over for sælgere af hvalpe og 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 andre 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 to år efter købet. Mange købere af hunde er ikke 

klar over deres rettigheder i henhold til Købeloven. Der er 

derfor behov for øget information og videndeling også på 

dette område.
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