
Hundens helse må komme først! 1 

Helseproblemer knyttet til avl av rasehunder er et tema som har fått økt oppmerksomhet de 2 
siste årene. Etter mange år med menneskebestemt avl, heller enn naturlig seleksjon, sliter 3 
mange raser nå med konsekvensene. Avlsproblemene kommer både av at fokus på å avle 4 
fram egenskaper knyttet til hundens utseende i seg selv har gitt helseproblemer, og at innavl 5 
og begrenset genvariasjon har økt sjansen for sykdom. De vanligste helseskadene er 6 
pusteproblemer, fødselsproblemer, problemer med å gå, øyeproblemer og alvorlige 7 
hudproblemer. Samtidig sliter mange hunderaser med arvelige sykdommer. Resultatet har 8 
blitt at mange hunder har fysiske egenskaper som store øyne, korte ben eller 9 
sammenklemte neser som gjør at en del er avhengig av kirurgiske inngrep eller tett 10 
oppfølging fra veterinær for å overleve. 11 
 12 
For å sikre god hundeavl er en avhengig av å øke den genetiske bredden og ha helse som 13 
hovedfokus framfor utseende og til en viss grad praktiske egenskaper. Det er vanlig å skille 14 
mellom brukshunder og selskapshunder. Selskapshunder er hunderaser som ikke lenger 15 
avles for annet formål enn å være til selskap eller til å konkurrere på hundeutstillinger. I 16 
motsetning til brukshunder, som kan være for eksempel gjeterhunder eller jakthunder. 17 
Raser innenfor begge grupper kan ha avlsbaserte utfordringer, men selskapshunder har i 18 
størst grad betydelige arvelige sykdommer og fysiske problemer.  19 
 20 
Lov om dyrevelferd § 25. Avl sier at det ikke skal drives avl som blant annet påvirker dyrs 21 
fysiske eller mentale funksjoner negativt og reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig 22 
atferd. Mattilsynet har i dag ansvar for å håndheve at dyr med nevnte arveanlegg ikke skal 23 
brukes i videre avl. Likevel Blir ikke loven per i dag godt nok fulgt opp, og mange raser lider 24 
som konsekvens. Ås Senterstudenter mener derfor at det er på tide å stramme inn 25 
retningslinjer og oppfølging av hundeavl i Norge.  26 
 27 
Ås Senterstudenter mener at: 28 

• Avl må reguleres av staten, og Mattilsynet må ha ansvar for og mulighet til å følge 29 
opp avl av hunderaser.  30 

• Raser som per i dag har blitt avlet så langt at det ikke er mulig å reversere alvorlige 31 
nedarvede skader gjennom målrettet avl, må forbys. Forbud må baseres på faglige 32 
vurderinger fra Mattilsynet om hvilke raser som i dag ikke avles i tråd med 33 
dyrevelferdsloven. 34 

• Retningslinjer for avl med helse som hovedfokus må utarbeides for alle raser.  35 
• Norge må ta initiativ til et avlssamarbeid med resten av Skandinavia for å øke 36 

genvariasjonen, hvor overnevnte punkter må ligge til grunn.  37 
 38 
https://www.nrk.no/nordland/xl/professor_-noen-hunderaser-burde-man-la-do-ut-1.13089468  39 
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/22125  40 
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rLx22l/veterinaer-ser-daglig-dyr-som-lider-paa-grunn-av-avl  41 
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