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I dyrevelferdsloven står det at dyr har
egenverdi, det vil si at de skal kunne leve
et liv til glede for seg selv. Vi som har, eller
arbeider med dyr har ansvaret for å passe på
at dyrene våre har det bra.
Avl på ekstremt utseende hos enkelte hunderaser
medfører at hunder ikke har god dyrevelferd men blir
født til livslang lidelse. BOAS (Brachyocehpal Obstructive
Airway Syndrom) rammer hunder som er avlet frem
med for kort nese og for rund skalle. Dette gjør at de
har forskjellige typer alvorlige symptomer som gjør
dyrevelferden svært dårlig.

Hunder skal først og fremst avles på sunnhet, funksjon og
helse. Kriterier basert på forskjellige typer utseende og
egenskaper forøvrig, må aldri bli så ekstreme at det går
på tvers av god dyrevelferd.
Veterinærforeningen ønsker å synliggjøre denne
problematikken overfor oppdrettere, hundeeiere og
potensielle nye hundeeiere gjennom denne brosjyren. Vi
veterinærer tror at mer kunnskap om BOAS symptomer
vil gjøre at hundekjøpere kan ta bedre og mer etiske
reflekterte valg når de skal velge rase.
Vi håper derfor du har nytte av rådene og at vi sammen
kan nå avlsmålene vi alle ønsker som utganspunkt: en
sunn og funksjonsfrisk hund.

”Den er så søt!”

Det er ingen tvil om at kortsnutede
hunder er trivelige hunder. Men det at
de snorker, peser og puster med åpen
munn, er ikke søtt! Dette gjør
de fordi de ikke får nok luft.
Med store øyne og flatt ansikt er disse hundene
naturlig tiltalende for oss, da de ligner på barn.
Denne avlen er bare basert på at vi mennesker
synes at varianten er ”søt”, ”morsom” eller bare
”spesiell” og tar ikke hensyn til hundens helse
eller velvære.
Unngå derfor å kjøpe hunder med ekstreme
karaktertrekk, da kjøp og avl henger sammen.
Dersom ingen kjøper de ekstreme hundene
men heller velger sunnere varianter, vil avlen
avta eller rette seg mot sunnere individer.

Lider min hund?

Pass på ved kjøp av valp

Gå gjennom listen og sjekk om hunden lider.
Selv ett kryss er ett kryss for mye.

En seriøs oppdretter vil følge avlsanbefalingene
for rasen. Dette innebærer en bevisst avl for å
unngå sykdommer eller karaktertrekk som vil
plage hunden.

•

Selv etter en kort løpetur så er hunden mer
andpusten enn meg!

•

Hunden hveser, snorker eller raller i pusten
når den er i ro.

•

Hunden peser sterkt selv ved moderat
varmt vær.

•

Hunden får blå tunge og kollapser i varme.

•

Hunden har store utstående øyne.

•

Hunden har store hudfolder i ansiktet.

En seriøs oppretter vil også informere deg om
hvilke lidelser som er mer vanlig på denne
rasen og vil også forsøke å vurdere om denne
type hund passer deg.
En seriøs oppdretter lar deg komme på besøk
for å bli kjent med valpens mor og far samt
valpen selv.
Det blir dessverre smuglet hunder til Norge
og solgt til dyrevenner. Dette gjøres bare for
økonomisk vinning og uten tanke på dyrenes
eller menneskenes helse.

Hvilke tegn kan tyde på at
en kortsnute hund ikke har
det bra?

Lyder når den puster: Normalt hører man ikke at en frisk
hund puster. Sterke lyder, selv ved liten anstrengelse, er
tegn på pustebesvær.
Pesing ved moderat aktivitet: Dette kan være et tegn
på at dyret ikke kan regulere temperaturen godt med
pusten.
Hudfolder over nesen: Hudfoldene kan irritere øynene
om de er store nok og gir grobunn for bakterier og sopp.
Store øyne som nesten er ute av skallen: Disse
hundene har en kort skalle og grunn øyehule. Dette
medfører at øynene ikke ligger godt beskyttet i skallen,
slik de normalt skal. Øynene har lett for å få sår og
skader og de kan lett komme ut av øyehulen.

Feilstilte tenner: Da kjeven er for kort og ikke er utviklet
slik den skal, vil også tannstilling bli unormal. Både feil
tannstilling og manglende frembrudd av blivende tenner
kan forårsake problemer.
Oppkast og brekninger: På grunn av pustevanskene
kan en del hunder i tillegg utvikle problemer med
brekninger og oppkast.
Øreproblemer: Den korte skallen påvirker også øre og
mellomøret og kan utløse problemer som betennelser
og døvhet.

§
Lov om dyrevelferd
§ 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.
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