Fakta om

avl på kortsnutede hunderaser

Mattilsynet minner om at du som oppdretter har et ansvar for å produsere sunne, friske og
velfungerende hunder. Sunne, friske avlsdyr får som regel sunne, friske valper. Mops, fransk
bulldog, engelsk bulldog og pekingneser er eksempler på raser som har kort skalle, kort snute
og kort kjeve som rasetypiske trekk. Disse trekkene disponerer for pusteproblemer.

HVA BETYR DETTE I PRAKSIS FOR DEG?
Som oppdretter må du legge opp avlsarbeidet slik at du
reduserer sjansen for å videreføre arveanlegg som påvirker
valpene negativt.
Tegn på at hunden sliter med å puste er:
• Det kommer lyder når hunden puster. Normalt skal man ikke
høre når hunden puster, verken i ro eller ved lett aktivitet.
• Snorking når den sover
• Den peser mye
• Den har nedsatt kondisjon/ tåler lite aktivitet
• Den tåler lite varme
• Den har anstrengt pusting selv ved lett eller
ingen anstrengelse.
• Den får blå slimhinner
• Den besvimer
Dersom hunden din viser noe av disse symptomene, bør
du få den vurdert hos veterinær for å se om den trenger
medisinsk oppfølging.
Hunder som trenger behandling som følge av uheldige
anatomiske trekk, bør ikke brukes i avl. Dette gjelder ikke
bare pusteproblemer, men også problemer som følge av store
eller utstående øyne, hudfolder i ansiktet eller feilstillinger
på tennene. Dersom du er i tvil om din hund bør brukes i avl,
bør du få en vurdering av veterinær.
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HVA SIER DYREVELFERDSLOVEN?

HVILKE VIRKEMIDLER HAR MATTILSYNET?

Dyrevelferdsloven har en egen bestemmelse som gjelder avl
på dyr. Her står det:

Mattilsynet har flere virkemidler dersom vi mener loven ikke
blir fulgt. Vi vil som regel begynne med å gi veiledning om
regelverket. Dette er ofte tilstrekkelig.

§25 Avl
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:
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.

Mattilsynet kan også fatte ulike vedtak. Hvis vi er i tvil om en
hund får nødvendig helsehjelp, kan vi fatte vedtak om at dyreeier skal ta med hunden til utredning, og eventuelt behandling,
hos veterinær. Vi kan også forby å bruke hunden i avl.
I alvorlige tilfeller med grove eller gjentatte brudd på dyrevelferdsloven kan Mattilsynet fatte vedtak om aktivitetsforbud.
Et aktivitetsforbud kan innebære at det vil være forbudt for
dyreeieren å avle på hund. Det kan også være et forbud mot å
ha dyr i det hele tatt. Et slikt vedtak kan fattes når Mattilsynet
mener det er nødvendig for å om å hindre fremtidig lidelse for
nye dyr.
Mattilsynet, januar 2019
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