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Hva er god dyrevelferd?

Brambellkommisjonen (1965) UK

De fem friheter: 

1. Frihet fra sult, tørst og feilernæring
2. Frihet fra ekstrem kulde/varme
3. Frihet fra skader/sykdom
4. Frihet fra angst eller frykt/stress
5. Frihet til å utøve normal adferd 



FELLES MÅL: friske lykkelige hunder 
- rasemangfold

• Avlshunden skal være frisk psykisk og fysisk

• En art kjennetegnes ved at den kan reprodusere seg selv og føde 
naturlig, - uten disse egenskapene vil arten/rasen dø naturlig ut



Skjer mye bra avlsarbeid 

Men dessverre også mye avlsarbeid 
som gjør at dyr fødes til lidelse og 

smerte og svært dårlig dyrevelferd 



Hva ser vi i klinikken?



For liten? For stor? For tung? For lett? 



Vinkler og funksjonalitet



Vurdere om hunden har 
smerter/ubehag/depresjon

• Lett?
• Ikke alltid åpenbart  
• Født i sin egen kropp
• Akutt smerte vs kronisk

– Store forskjeller hvordan hunder 
viser akutt og kronisk smerte

• Hvordan ”sier” hunden: jeg har 
vondt?

• Kunnskap om smerte, - ubehag, 
- depresjonstegn



Hva er BOAS – kort nese/rundskalle syndrom?
Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome

• kort bred skalle, kort nese, 
• nesehulen er tett og trang, trange nesebor
• munnen er trang
• for lang bløt gane og ganeseil
• ganeseilet er for stort og stenger for luftrøret 
• alle strukturer i svelget er forandret og har liten plass
• luftrøret er trangt og/eller klapper sammen
• brysthulen er utformet slik at det finnes for lite lungevev i 

forhold til hundens størrelse
• tåler dårlig temperaturforandringer, varme
• tåler dårlig anstrengelse pga dårlig regulering av varme og 

luftfuktighet
• mavetrøbbel/regurgitering
• bittfeil, retente melketenner
• dystoki (fødselproblemer)
• hudproblemer
• bevegelsesproblemer
• kan ikke stelle og vaske seg selv normalt!!!
• Symptomene forverres fra ung alder
• med mer



Forandring i hodeskallen hos Engelsk Bulldog de siste 50 år  

Image courtesy of Natural History Museum, Bern





Akseptabelt at kirurgi må til for å ha det ok?



Trange nesebor

Kilde: No.poin.pet

Kilde: Svensk veterinærtidsskrift



Kroniske plager, øyne



Cavalier King Charles Spaniel
Syringiomyelia SM 



Fødselsproblematikk



Tannproblematikk



Hudproblemeatikk

Populær og søt, ja… Hudinfeksjoner



Akseptabelt at dyr må ha kirurgisk 
behandling for å fungere noenlunde? 

Svensk Veterinærtidsskrift, 2018



Veterinærer forpliktet til å hjelpe

• Medisinsk

• Kirurgisk

• Avlivning

• TRIST 



Hvorfor er denne hunden hos dyrlegen?



Hva gjør: Veterinærene, Veterinærforeningen og
Smådyrpraktiserende veterinærforening?

Faglig arbeid, hver eneste dag i klinikken
– Økt fokus på kompetanse om usunn avl



Veterinært opprop om dysfunksjonell avl

Over 1700 veterinærer skrevet under ila 2 uker 
på opprop mot usunn avl



Media Synlighet Myndighetene



Veterinærstudentene – sterkt 
engasjement



Internasjonalt Veterinært arbeid 

FVE, FECAVA, WSAVA

Kongress i København - over 3000 deltagere

Stort fokus på Usunn avl

Brussel Europeiske Veterinærforening

Representerer mer enn 300 000 

veterinærer



HVA VIDERE? 
Veterinærforeningen mener: 

• Til tross for stor fokus på usunn avl og handlingsplaner fra oppdrettere og raseklubber: bedring av 
dyrevelferden til utsatte raser går for sakte! 

• Avl og oppdrett av hund og katt for kommersiell omsetning må lovreguleres med hjemmel i 
Dyrevelferdsloven (Forslag ligger nå inne hos Mattilsynet )

• Oppdrettere må slutte å avle på hunder som har anatomiske trekk som er en direkte årsak til utvikling 
av sykdom - selv om individet er innenfor en «såkalt» normal rasetypisk standard

• Videre avl på raser med utbredt anatomiske avvik bør skje med individer som ikke har ekstreme 
karaktertrekk samt med planlagt innkryssing av andre raser for raskere å forbedre de anatomiske 
avvik på rasen – dette er innført blant annet i i Nederland og Finland 

• Det er i tillegg viktig med målrettet informasjon til potensielle kjøpere av hund og katt om hvilke 
konsekvenser useriøs avl og omsetning kan få for de dyrene de kjøper FORBRUKERMAKT!

• Reklamebransjen må ta ansvar for ikke å benytte dyr med alvorlige arvelige lidelser i sine kampanjer 
Veterinærforeningen kontakter alle som bruker slike dyr i reklame og også Bransjeorganisasjonen 

• SAMHANDLING 



Takk for oppmerksomheten 


