
 

Ref. af møde i DSBK`s Avls og Sundhedsudvalg – Øst d. 26.7.07 

 

Deltagere: Anny Meyhoff Christensen, Bodil Olsen og ut. 

 

 

 

Dette første møde i det nyligt oprettede udvalg, startede med, at alle fik udleveret indkaldelsen 

til medlemsmødet d. 8.9.07 samt DKK`s etiske regelsæt. 

 

Som et af udgangspunkterne for udvalgets fremtidige arbejde, kunne referater fra tidligere A 

og S udvalg være relevante, så Jesper tager kontakt til Tina og Lise for at opspore disse. 

 

Etisk regelsæt: 

 

Som et prioriteret ønske fra bestyrelsen, blev dette drøftet med DKK`s regelsæt som 

udgangspunkt. Der var enighed om, at ikraft af formulering og bredde – var det vanskeligt at 

se, hvad det ikke dækkede, men bl.a. kunne der til pkt. 10 tilføjes følgende: Opdrætterne skal 

være den udfarende kraft. 

Set i lyset af færre opdrættere/avlsdyr vil brugen af hanhunde få stor betydning fremover. De 

pågældende opdrættere, må i langt højere grad samarbejde bl.a. via brug af hanhunde på tværs 

= undgå matadoravl. 

 

 

Oprettelse af videnbank. 

 

Også et punkt som bestyrelsen prioriterer højt – og som bl.a. kunne indeholdende følgende: 

 

1. Hvornår og af hvad aflives/dør vores hunde? 

2. Hvor stort er problemet omkring en/ektropion. 

3. ”Vådeksem”/hotspot – forebyggelse via avl m.m. og behandlingsformer. 

4. Væskeansamlinger – albuer, forebyggelse – behandling. 

5. Fejl ved fødsel – ganespalte, dødfødte, kejsersnit – samt andre arvelige tilstande 

 

Drøftelse omkring udfærdigelse af ”krydsskema” til hvalpekøbere. Indholdsmæssigt vil vi 

afvente, hvad medlemsmødet bringer, da emnet er sat til debat på dagen. 

Den praktiske side vedr. udsendelse og specielt udfyldelse og indhentning af  skemaet vil 

kræve meget af den enkelte opdrætter. 

 

Vi besluttede at indhente yderligere oplysninger omkring emnerne en/ektropion (Anny) og 

albuevæskeansamlinger (Jesper) til vores næste møde hos Bodil d. 18.9 kl. 13.30 , hvor vi også 

ville arbejde videre med det etiske regelsæt, samt det materiale der fremkom på 

medlemsmødet. 

 

 

Ref. Jesper Thode 

 

 


