REFERAT
_________

Af møde mellem DKK og Dansk Gravhundeklub den 26.5.2016
Deltagere:

Referent:

Fra DKK: Jørgen Hindse (JH), Henrik Johansen (HJ), Jens Glavind (JG), og Helle Friis
Proschowsky (HFP)
Fra DGK: Tove Baukjær (TB), Ajs Dam (AD) og Olav Nørgaard (ON)
Helle Friis Proschowsky

1. Udvikling siden
sidste møde den
21.4.2015

Antallet af gravhunde i Danmark falder. I 2011 blev der registreret 2.298 gravhunde i
Dansk Hunderegister, men dette tal var i 2015 faldet til 1.518. DKK’s andel er dog steget
i samme periode – fra 43 % i 2011 (982 hunde) til 50 % i 2015 (753 hunde).
Antallet af rygfotograferingen er halveret fra 2012 (92 fotograferinger) til 2015 (45 fotograferinger).
Andelen af kuld med Basis Plus stambog ligger omkring 25 % hvilket er væsentligt under
gennemsnittet for alle racer i DKK (60 – 65 %). Der er stor variation hårlagsvarianterne
imellem.
Der er stadig problemer med enkelte hanner der overskrider matadoravlsgrænsen markant. Nogle af disse har desuden lavt rygindeks. Klubben sender stambogsnumrene til
HFP, der ser på sagen.

2. DKK’s udmeling
om fremtidige tiltag

DKK mener ikke at Dansk Gravhunde Klub (DGK) har levet op til sine forpligtelser i forhold til at sikre racens sundhed. Med rygfotograferingen foreligger der et veldokumenteret avlsredskab, der i løbet af relativt få generationer vil kunne forbedre hundenes
rygsundhed markant.
DKK meddelte DGK at DKK’s Sundhedsudvalg vil behandle et forslag om indførelse af et
krav om rygfotografering af alle hanhunde før avl samt at kun hanhunde med et indeks
på 100 eller derover må benyttes i avl. Racens nuværende avlsanbefalinger bibeholdes.
Når Sundhedsudvalget har behandlet spørgsmålet på førstkommende møde midt i juni
vil DGK få besked om udfaldet. Spørgsmålet om indførelse af avlsregler for gravhunderacerne bliver hermed løftet ud af specialklubregi og over i DKK. Afholdelse af afstemninger eller lign. vil ikke kunne tilsidesætte DKK’s afgørelse.

3. Kommentarer fra
DGK

DGK bad om at beskeden fra DKK bliver udsendt tidsnok til at afgørelsen vedrørende de
fremtidige avlsrestriktioner kan komme med i juli nummeret af specialklub bladet. DKK
bekræftede, at det vil ske.
DGK påpegede, at formuleringen af restriktionen skal tage højde for at hunde, der er
ældre end 4 år, ikke vil kunne rygfotograferes. DKK bekræftede at der vil blive taget
hensyn til dette.
DGK foreslog, at der fremover, samtidigt med rygfotograferingen skal udtages EDTA
blod med henblik på at understøtte det arbejde, der pågår på KU/SUND med at finde et
DNA baseret alternativ til rygfotograferingen. Klubben undersøger, om det er muligt at
yde et økonomisk tilskud til dette. Såfremt ejeren ønsker at der samtidigt udarbejdes

		

en DNA profil på hunden, skal vedkommende selv købe en rekvisition til formålet.
ON foreslog at udpege et antal gode norske eller finske rygfotograferede hanner, med
henblik på at få deres billeder bedømt i Danmark og indgå i den danske indeksberegning. Dette kunne evt. kombineres med at der tappes sæd fra hannerne til brug i Danmark.
Såfremt der indføres en ny restriktion der gør, at hanhunde, der fremover ønskes benyttet i avl, skal være fotograferet i 2-4 års alderen, ønsker DGK at undersøge muligheden for at sende et informerende brev ud til ejere af disse hunde. Selvom oplysningerne
vil fremgå af Gravhundebladet, er det vigtigt at få informationerne ud til de hanhundeejere, der ikke er medlem af klubben. TB sender en beskrivelse af klubbens ønsker til JG
der undersøger mulighederne.
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