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DKK’s fremtidige tiltag med henblik på at sikre rygsundheden hos danske gravhunde
DKK har været i konstruktiv dialog med Dansk Gravhundeklub som opfølgning på udmeldingen om de fremtidige avlsrestriktioner. DKK har også modtaget en række henvendelser fra specialklubmedlemmer og opdrættere, som har givet deres meninger til kende – positive såvel som negative.
Der har bl.a. været nogle spørgsmål til selve forståelsen af restriktionen. Derfor har DKK ændret på formuleringen, så reglerne fremstår mere klare. Der er desuden fremstillet to flowdiagrammer, der viser de mulige parringskombinationer for hhv. tæver og hanhunde. Disse flowdiagrammer vil komme til at ligge på
Dansk Gravhundeklubs hjemmeside www.dgk.dk
Herudover har det været et ønske fra klubben, at afkom efter en udenlandsk hanhund og en dansk tæve,
der er rygfotograferet og har et rygindeks på 100 eller derover, også skulle have Basis plus stambøger.
Denne ændring er blevet indført, og vil fremgå af den nye formulering af avlsreglerne.
De spørgsmål og kommentarer, der ellers er sendt til DKK og DGK, vil dels blive besvaret direkte og dels via
Dansk Gravhundeklubs medlemsblad og hjemmeside.
Den grundlæggende beslutning om at hanhundene fremover skal rygfotograferes inden de bruges i avl, er
der ikke ændret ved. Det er fortsat DKK’s holdning, at det er et nødvendigt tiltag for at sikre gravhundenes
fremtidige sundhed.
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Avlsrestriktioner for gravhunde pr. 1. januar 2017
Rygkrav:
Hanhunde der er født efter 1. juli 2013 skal være rygfotograferede og have et rygindeks, hvori deres egen
status indgår, registreret i DKK. Fotograferingen må tidligst være foretaget når hunden er 24 måneder og
senest når den er 48 måneder gammel. Der er ikke krav om rygfotografering af tæver.



Hanhunde med et rygindeks på 100 eller derover på parringstidspunktet, må parres med alle tæver
Hanhunde med et rygindeks under 100 må parres med tæver der er rygfotograferede, og har et
rygindeks, hvori deres egen status indgår, registreret i DKK. Gennemsnittet af forældredyrenes rygindeks på parringstidspunktet skal være 100 eller derover

Avlsrestriktionen omfatter alle danskejede hanhunde, samt udenlandske avlshunde, som befinder sig i
Danmark på en dispositionserklæring.
Parring med udenlandske hanhunde:
 Tæver født før 1. juli 2013 kan frit parres med udenlandske hanhunde
 Tæver født efter 1. juli 2013 skal være rygfotograferede og have et rygindeks på 100 eller derover,
hvori deres egen status indgår, registreret i DKK på parringstidspunktet.

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler.
Avlsanbefalinger
For at få Basis plus stambøger på afkommet med påskriften ”Denne hund er avlet efter Dansk Gravhundeklubs og DKK’s avlsanbefalinger” skal følgende være opfyldt:
1. Begge forældredyr skal være rygfotograferede og have et rygindeks, hvori deres egen status indgår, registreret i DKK. Gennemsnittet af forældredyrenes rygindeks på parringstidspunktet skal være 100 eller derover.
Afkom efter en udenlandsk hanhund og en dansk tæve, der er rygfotograferet og har et rygindeks på 100
eller derover, hvori dens egen status indgår, registreret i DKK på parringstidspunktet, får også Basis plus
stambøger

Regler vedrørende parring på tværs af varianter og måleregler for omregistrering af størrelsesvariant er
uforandrede.

