Hund med stamtavle
- Og det er jeg stolt af!
Stamtavlesnobber! DKK mafia! Stamtavlehunde er indavlede! Blandingshunde er meget sundere! Der er meget vrøvl, vi må lægge
ører til som dedikerede og ansvarlige terrierejere og –opdrættere.
Jeg har fuld forståelse for, at folk elsker deres hund uanset, hvilken
race eller blanding den er. Sådan skal det selvfølgelig være, og jeg
kan på ingen måde synes, at en velfungerende hund er dårligere
end en anden velfungerende hund.
Men overordnet har jeg en klar holdning til stamtavle- vs. blandingsavl og opdræt uden stamtavle!
Stamtavle alene afgør ikke kvaliteten af et opdræt. Det er blot et
redskab! Så teoretisk kan der opdrættes lige så gode hvalpe uden
stamtavle, hvis:

Forældredyrene:
- Har tilsvarende kvalitet, hvad angår temperament, sundhed og
racetype
- Min. er sundhedstestede efter anbefalede testmetoder og frekvens iht. den racespecifikke avlsstrategi for racen eller racerne
- Er udvalgt med omtanke og iht. til en langsigtet plan

Opdrætteren:
- Har tilsvarende viden om forældredyrenes aner
- Har tilsvarende viden om og kompetencer inden for racen eller
racerne
- Har tilsvarende viden om og kompetencer inden for opdræt
- Er villig til at investere lige så meget i sit opdræt (tid og økonomi)
- Rejser lige så langt efter den bedste han til sin tæve
- Er lige så dygtig til at udvælge sine hvalpekunder og vejlede dem
- Har en langsigtet plan med sit avlsarbejde
- Har adgang til min. en tilsvarende størrelse genpulje af samme
kvalitet og diversitet.
Jeg kunne blive ved. Og ja – der er brodne kar inden for ”egne stamtavle-rækker”, så stamtavle alene er desværre ikke bevis på, at der
er tale om en kompetent og ansvarlig opdrætter.
Men vis mig den person, der opdrætter racehunde uden stamtavle
eller blandingshunde, som gør det lige så godt som den øvre del
af DKK-opdrætterne. Jeg er ikke stødt på sådan en enkeltstående
opdrætter i hele mit liv. Oftest er der blot tale om at parre to forhåndenværende hunde uden at teste forældredyrene for sygdomme,
som er hyppigt forekommende i racen eller racerne.

Opdrættere af racehunde uden stamtavle har slet ikke adgang til
den nødvendige genpulje, opdrættere af blandingshunde udnytter desværre ikke den enorme genpulje, de rent faktisk har adgang
til, og kun få af dem opfylder blot nogle af de andre punkter.
Når der så er folk, der til og med ganske ukritisk producerer blandinger eller stamtavleløse hunde, hvor de kommende ejere har
reel risiko for at få aflivet deres hund pga. hundelovens omvendte
bevisbyrde, så bliver jeg rigtigt vred både på de nye ejeres og hvalpenes vegne.
Det er dybt uforsvarlig og hensynsløs avl! Den eneste måde at stoppe den uansvarlige adfærd på er desværre, at folk undlader at købe
disse hvalpe.
Det samme gælder hvalpe, der importeres til videresalg - ofte illegalt og fra helt uacceptable opvækstmæssige forhold, og hvor
hvalpene som regel sælges helt ukritisk til hvem som helst.
Derudover finder jeg det direkte usolidarisk, når man som ”opdrætter” vælger at stå uden for den etablerede hundeverden. Det er raceklubber i hele verden og deres medlemmer, der laver alt arbejde
mht. sundhedsarbejde, forskning, ’rescue’, medlemsaktiviteter, lovgivning, information, branding osv. - og finansiering af alt dette!
Hvad laver de fra den ”uetablerede hundeverden”? Uden raceklubber var der ingen race!
Så min personlige holdning er, at de opdrættere, der vælger at stå
uden for fælleskabet - uden i det mindste at bidrage med et kontingent til raceklubben og bakke op om aktiviteter, indsatser og
beslutningerne – de snylter på det arbejde, andre lægger så mange
timer, penge og engagement i.
I Dansk Terrier Klub finder vi Danmarks dygtigste og mest dedikerede terrier-opdrættere og -ejere. Det skal vi være stolte af, og vi
skal arbejde på hele tiden at blive dygtigere. Men vi skal ikke finde
os i at blive kaldt stamtavlesnobber eller andet vrøvl. Vi skal være
stolte af at have racehunde med DKK/FCI stamtavle – og vi skal ikke
være tilbageholdende med at fortælle hvorfor.
I håbet om at vi snart kan sige ….
- DTK mission accomplished!
Marianne Duchwaider
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