
 

 

                       Referat af møde i DSBK`s Avls og Sundhedsudvalg – Øst d. 18.1.08 – hos Jesper 

 

 

Deltagere: Bodil Olsen, Anny Meyhoff Christensen og Jesper Thode 

 

 

AD 1.  Gennemgang af ref. fra sidste møde – godkendt 

 

AD 2.  Oplæg/forslag til medlemsmøde 

 

Der blev taget udgangspunkt i de emner, som har været taget op og drøftet på de 2 foregående 

møder og følgende 3 emner blev man enige om at foreslå i prioriteret rækkefølge: 

1. :  Etiske regler 

2. :  Ek/Entropion 

3. :  Hotspot/vådeksem 

 

Disse emner skal så koordineres med Vestgruppens, således at der fremlægges et fælles dagsordens- 

forslag fra de 2 grupper på medlemsmødet. 

 

Ad 3.  Ændring af  HD/AA krav 

 

Emnet var sat på dagsordenen på baggrund af de større eller mindre forskelle i kravene til 

avlsgodkendelse omkring HD/AA, der p.t. er hos de racer vi umiddelbart kan sammenligne os med, 

som f.eks. Newfoundland. Ligeledes i forhold til de forskelle der er i bedømmelsesmåden, samt 

forskellen på Giesen og DKK indexet. 

 

Konklusionen blev, at der p.t. ikke er basis for at opnå ændring af disse krav og at eneste mulighed 

i.f.t. HD/AA måske kunne være at søge om dispensation i enkeltsager, såfremt der forelå meget 

overbevisende avlsmæssige argumenter. 

Omkring index, blev der talt en del om den negative indflydelse det har, at antallet af avlsdyr er 

faldene og det faktum at begrænsningen i brug af hanhunde også har direkte forbindelse til antallet 

af avlsdyr og de få hvalpe der efterhånden bliver registreret. 

 

AD 4. Avlsgodkendelse 

 

Under dette punkt blev de forskellige forslag om avlsgodkendelse  gennemgået, men konklusionen 

var umiddelbart klar. Grundet de nuværende mange krav til avlsgodkendelse og de få 

tilbageværende avlsdyr, er det ikke tidspunktet at iværksætte yderligere 

avlsgodkendelsesprocedurer.  

. 

AD 5.  Evt. 

 

Da Tina Christiansen desværre ikke er medlem af udvalget mere, drøftede vi nyt emne til udvalget. 

Konklusionen blev, at det p.t. er meget svært at få øje på en person, men at vi vil arbejde videre med 

dette. 

 

 

Ref.:  Jesper 

 

 


