OM AVL & RACER

OM KAMPHUNDE

Uønskede egenskaber
Uønskede egenskaber hos hunde kan gennem målrettet indsats avles væk i løbet af 3 generationer.

Hvad er en kamphund?
En kamphund er en hund, der er opdrættet og trænet med
henblik på kamp.
En kamphund kan derfor ikke relateres til særlige racer
eller blandinger heraf.

Oprindelse
At kategorisere en race ud fra dens oprindelse er misvisende, når det drejer sig om racer, der er fremelsket
gennem krydsninger.
Oprindelse er også irrelevant for racer, hvor de oprindelige egenskaber for længst er avlet ud af racen. Sådan
var eks. pudlen oprindelig en fortrinlig jagthund, hvor
dens jagtegenskaber i dag praktisk taget er avlet ud af
racen.
Indavl
Det er for længst dokumenteret, at indavl giver homogene (ensartede) hunde og i sig selv er den sikreste vej
til stabilisering af ensartethed (racetype).
Når det går galt med indavl skyldes det forkert udvælgelse af avlsdyr. Ligger der i forvejen skjulte dårlige og/
eller sygdomsfremkaldende gener i linjen, dobles de op
gennem indavl. Sådanne avlsdyr skal udelukkes fra avl
eller kun anvendes meget restriktivt.
Sygdom
I avl af racehunde vil man uvægerlig vide mere om
hundenes eventuelle sygdomme end hos eks. blandingshunde. I den etablerede hundeverden følger
opdrætterne op på, behandler og forsøger at avle sig ud
af (racespecifikke) sygdomme.
Den samlede viden, forskning og dokumentation findes
ikke tilsvarende i den uetablerede hundeverden.
Stamtavle
En stamtavle dokumenterer, at hunden er raceren, og
at hunden besidder racetypiske kendetegn og egenskaber. Er opdrætteren ansvars- og kvalitetsbevidst, står
opdrætteren inde for hundens sundhed såvel fysisk som
mentalt.

VIDSTE DU DET?
OM HUNDE

Det såkaldte ’kampgen’
Der findes ikke et såkaldt ’kampgen’.
Hunde kan ikke låse kæberne
Det er fysisk umuligt for en hund at ’låse kæberne’
– kamphund eller ej.
Kamphunde?
Kamphunde udenfor kamppladsen omgås andre hunde
på almindelig social vis. Således ved man bl.a. at kamphunde, der dumpes (efterlades), indgår på lige fod med
andre vilde hunde i lokalområdet.
Kamphunde i gadebilledet?
Kamphunde handles til skyhøje priser og færdes ikke i det
offentlige rum.
Farlige hunde
En hund er farlig, når man ikke kan stole på den.
Der findes hundeejere, der opelsker voldelige egenskaber i deres hunde ved bl.a. at dope dem med steroider,
for at gøre dem mere barske, og med narkotika, når de
skal dæmpes ned igen. De hunde er farlige, fordi de er
utilregnelige.
De er ikke familiehunde, og de opbevares typisk i kælderrum, garager o. lign., hvor de ikke har social omgang med
nogen.

Hunde er i dag langt mere sociale
familiemedlemmer end nyttedyr.
Det har også sat sit præg på forskning i hundeadfærd.
Således ved man i dag, at meget af det, man tidligere troede
var sandheder, nu kun er myter og overleveringer.
Denne folder informerer om fakta og nyeste viden inden
for hundeadfærd og hunde i det hele taget.
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HANDEL MED HUNDE

PRODUKTION & SALG

OM BLANDINGER

Købeloven
Hunde uanset alder er ifølge dansk købelov en vare på
lige fod med andre varer som køleskabe, fjernsyn etc.

Hundefabrikker
Både herhjemme og (især) i udlandet findes såkaldte opdrættere, der producerer hvalpe udelukkende for økonomisk vindings skyld.
Hundene holdes sådanne steder under kummerlige forhold, er dårligt ernærede og tages oftest alt for tidligt fra
moderen.
Hvalpekøbere falder tit for en sådan hundehvalp ud fra
ønsket om at ’redde’ den. Det er udelukkende til gavn for
producenten, der dermed får succes med sin hvalpeproduktion.
Og hvalpekøberne står gerne med en sygdomsplaget hundehvalp, hvor det tit ender med store dyrlægeregninger og
i sidste ende med en aflivning.

Opdræt
Enhver, der får et kuld hvalpe på sin tæve, er pr. definition opdrætter.
Alle opdrættere har ansvar for at sætte sunde og veltilpassede hvalpe i verden.

Hundehandlere
Producenter af hundehvalpe skyr ingen midler for at fralægge sig ethvert ansvar for deres produkter (hundehvalpene). Oftest er de umulige at lokalisere efter salget.
Fra udlandet importeres illegalt vognladninger
hunde(hvalpe), der gerne sælges som ’race-rene’ med
’stamtavler’. Der er set eksempler på disse konstruerede
’stamtavler’, hvor en hundehvalps aner viste sig at være af
en helt anden race.

Ægte hunde?
Der findes opdrættere, der har racerene hunde (af
samme race) men som vælger at opdrætte hvalpe uden
stamtavle. Disse hunde er som sådan ægte, men de
har ingen dokumentation for det.

Alle, der formidler salg af hunde (opdrættere, hundehandlere), er som minimum forpligtet til at efterleve Købeloven.
Ingen aftale indgået mellem sælger og køber, må stille
køber ringere end købeloven.
Ansvar
Det er sælgers (opdrætters) ansvar at levere en vare, der
så vidt muligt er fri for fejl og mangler.
Er sælger vidende om en eventuel fejl/mangel på handelstidspunktet, er sælger forpligtet til at oplyse køber om det,
oftest ledsaget af et passende afslag i salgsprisen.
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Valg
Kender man med bestemthed begge forældrene til et
kuld hvalpe, har man også en rigtig god formodning om,
hvordan hvalpen udvikler sig som voksen.
Hvis faderen er ukendt, kan man komme ud for uventede udfordringer, når hvalpen vokser til. Og så risikerer
man at stå med en hund, der slet ikke passer ind i familien og de livsbetingelser, de kan give hunden.

Der findes også opdrættere – især fra udlandet – der
tilbyder ’racerene’ hunde som regel til væsentlig nedsat
pris. Oftest er disse ikke racerene og heller ikke opvokset under ordentlige forhold.
Sygdomme
Der er intet belæg for at påstå, at blandingshunde er
mere sunde end racehunde.
I sagens natur er dokumentationen om sygdomme hos
blandingshunde ikke opsamlet og dokumenteret, som
det sker for racerene hunde.

