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Om hvordan Dyrebeskyttelsen i Norge ukritisk publiserer generaliserende men inger, samt etterlater 

ubesvarte spørsmål i omfang 
 

Alle over en kam 
Det er trist at man på denne måten skjærer alle over en kam og/eller retter baker for smed. Det denne artikkelen bidrar i størst grad til, 

er å bringe fram fra skyggene, de som synes renraseavl er feil uten å ha satt seg inn i hva avling av egentlig er i denne kontekst, og 

heller aldri sannsynligvis har lest tre linjer om emnet. 
 

Svarer for meg selv 
Jeg kan naturligvis bare svare for meg selv, men etter min kones over 40 år som oppdretter, samt mine egne 74 år som 

hundeier/deleier og tjue år som lisensiert oppdretter under Dansk Kennel Klubb, hevder jeg å kunne uttale meg rimelig saklig om 

emnet og på oppdrettsfaglig og erfaringsmessig grunnlag. I hvert fall like så godt som forsker Kristian Ellingsen-Dalskau, muligvis 

mere enn han, da han ikke opplyser noe om sine meritter og referanser innen avl av raserene hunder, men bare som en forsker ved et 

offentlig institutt. Det forteller hverken om meritter eller referanser i mine øyne og i denne sammenheng. Min egen faglig-

profesjonelle bakgrunn er innen luftfart med vekt på sikkerhet, kvalitet og HR. 

 

Kjenner mange 
Naturlig nok kjenner jeg oppdrettere i de etter hvert mange land vi til nå har levert hunder til (ofte 2 og 3 generasjoner), for ikke å 

nevne alle de vi har levert i Norden.  

 

Primæroppgave 
Vår primære oppgave er å arbeide bevisst og målrettet med sosialisering av hundene fra første stund da vår rase er er en 

selskapshund, og som sådan ofte får nye og godt av undersøkte hjem og familier, ofte med barn i de fleste aldre. Noe som naturligvis 

fører til at vi også avviser kjøpere.  

 

Åpenhet, tillit og ærlighet 
Ved siden av denne faktor, arbeider vi med den totale åpenhet hva angår sykdommer eller avvik fra den standard vi arbeider etter, 

og deler alltid eventuelle avvik uansett med danske og internasjonale databaser og fora, så andre oppdrettere kan dra nytte av den 

erfaring vi selv måtte akkumulere. 

 

Preging og arv 
Våre nye hundeiere får naturligvis anledning til regelmessige besøker sin valp så ofte de ønsker, og får oppleve å se sin valp i en 

familiær sammenheng, bade hva angår hunder og mennesker. Pregingen foregår altså faktisk fra de er født og frem til de overtas av 

sin nye familie. Krevende kan jo dette være hvis ny eier lever i f.eks. Islamabad eller Vancouver. Våre kjære hundeiere får også en 

detaljert innføring i valpens bakgrunn og om det har forekommet avvik i tidligere slektsledd, samt så følges eier og hund godt opp 

gjennom sin livssyklus og skulle det dukke opp opplysninger som kan bidra til at hund og familie får et et endra bedre samliv, får 

man opplysninger om dette.  

 

Med lov og kjærlighet  
Valper gjennomgår naturligvis de lovmessig pålagte vaksineringer, helsekontroller og chipmerkinger, samt leveres med godkjent 

helseattest og stamtavle. Hvorfor stamtavle vil kanskje noen spørre? Vel, flere ting. Hvis for eksempel sykdommer skulle dukke opp i 

ettertid, er det blant annet mulig å "gå bakover" i slekten for å se hvorvidt det kan finnes årsaker til sykdomsfrembruddet i tidligere 

generasjoner. Oppdages sykdomstilfelle uansett art, vil det naturligvis innebære en analyse av hvorvidt individet skal nektes vider 

avl, eller anvendes bare i begrenset, videre produksjon. Det kommer helt an på en nøye analyse av angjeldende morbus i samråd med 

veterinær kapasitet.   

 

God, sunn, psykisk og fysisk helse 

Hva angår sykdommer, så er vi heldigvis oppdrettere av en rase med meget få helsemessige plager, og selv om den er relativt 

brakykefal, så har den ikke problemer med åndedrettet. Og (og dette er vel litt av poenget), arbeidet omkring sykdommer og avvik, 

bidrar i stor utstrekning til å skape dyreraser (det er ikke bare hunder som avles etter lignende prinsipper som nevnt her), med god, 

sunn, psykisk og fysisk helse. Men ikke alle har dette som arbeidsprinsipp. 

  

Ikke bidrag 
Artikkelen til nevnte forsker bidrar altså ikke til bedring av situasjonen med uvitende og uærlige mennesker som forsøker å tjene 

penger på en aktivitet det ikke kan tjenes penger på, og som må styres av ren og uforfalsket kjærlighet til dyret. Det er helt andre 

tiltak som må iverksettes enn å spre engstelse og uro blant mennesker som ikke har de nødvendige kvalifikasjoner eller erfaringer for 

å iverksette tiltak mot uvesenet.  

 

En farlig artikkel 
De av primærprinsippene jeg har nevnt her, anvendes av de fleste oppdrettere uansett rase, forutsatt at de tar sitt ansvar som 

oppdretter alvorlig og det er det noen som ikke gjør, dessverre. Så derfor er en generalisering i denne sammenheng og på dette 

området direkte farlig, og bidrar til at noen anvender manglende seriøsitet, ingen forståelse, innsikt og kunnskap i sitt arbeid i sin avl. 

I stedet anvendes monetær opportunisme til skade for dyr, mennesker og miljø.  

 

Og det er ikke til dyrebeskytteres fordel vel? 

 

Vennlig hilsen 

Harald Olsen 
olh@haraldolsen.dk   
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