
Til Dansk Kennel Klub`s 
Bestyrelse 
2680 Solrød Str. 
 
  
  
Vedrørende avlsforbud affødt af de etiske anbefalinger 

 
 
Vi bakker som specialklub fuldt op om DKK´s Etiske Anbefalinger. 
 
Men vi er ikke enige i DKK´s  administration af avlsforbud affødt af DKK´s matadoravlsgrænse 
udsprunget af den etiske anbefaling; 
 
Pkt 7. at ” avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, bør undgås” 

 
Vi opfatter DKK´s nedlæggelse af avlsforbud som retsstridige, idet DKK ikke overholder 
overenskomsten mellem DKK og specialklub §5 stk.4. Her hedder det, at DKK er berettiget til på 
eget initiativ – efter sagen er behandlet i DKK´s sundhedsudvalg og efter forhandling med 

specialklubben – at udstede avlsforbud. 
Endelig – selv om der ikke fandtes en sådan forskrift i overenskomsten, så har DKK  heller ikke 
iagttaget skrevne og uskrevne fundamentale principper om høring forud for udstedelse af 
bebyrdende retsakter. 
 
Ved en så alvorlig sanktion, som et avlsforbud er, finder vi det uhensigtsmæssigt, at der ikke findes 
klare regler, som DKK, specialklubberne og hundeejere kan forholde sig til og har forpligtigelse til 
at overholde. 
Som det er nu, er det tilsyneladende en skønssag foretaget udelukkende af DKK. 
 
Derfor mener vi, som specialklub, at DKK nu må tage denne uholdbare metode op til revision og 
inddrage alle specialklubber i fortolkningen af denne etiske anbefaling; 
Dels om der overhovedet er et reelt behov for at arbejde med en sådan begrænsning, og dels i så 
fald, at hver enkelt klub udarbejder et regelsæt, som er tilpasset netop deres racer, således at 
værdifuldt avlsmateriale også på sigt bevares. 
 
Vi forslår derfor, at DKK tager emnet op til revurdering og inddrager alle specialklubber i et 
samarbejde, således at der findes et holdbart og brugbart regelsæt for udstedelse af avlsforbud. 
  
Vi imødeser, at DKK´s bestyrelse tager kontakt til os for nærmere samarbejde omkring denne sag. 
 
 
Dato 
 
Med venlig hilsen 
  
Newfoundlandklubben i Danmark 
 
Sign. Bestyrelsen  
 


