
Ærlig 
talt

Gi kr 200 send  
sms DYR til 2377

Ekstremavlede  
familiedyr har  
ofte alvorlige  
helseproblemer

Finn ut hvilke→

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende 
dyrevernorganisasjon med lokalavdelinger spredt 

fra nord til sør. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr 
skal bli behandlet med respekt og medfølelse.

 
Med flere tusen medlemmer i ryggen taler  

vi dyrenes sak overfor publikum, myndigheter  
og media. Vi sprer nye tanker der man ikke  
lenger ser verdien av et dyrs liv. Vi griper  

inn der dyr blir utsatt for urett.
 

Ønsker du å støtte vårt arbeid  
– besøk www.dyrebeskyttelsen.no



Ærlig talt

Vi elsker dyrene våre. Likevel har vi mennesker over 
lang tid avlet frem familiedyr med hovedfokus på 
 ekstremt utseende, på bekostning av god helse og 
gemytt. Som en konsekvens av ekstrem avl, lever nå 
en rekke arter og raser med kroniske og smertefulle 
lidelser. Disse problemene forhindrer dyrene fra å 
kunne leve et normalt og komfortabelt liv.

At avl får foregå på en måte som ikke er i tråd med 
dyrevelferdsloven er på ingen måte greit.  Faktisk 
er dette ulovlig og det er på tide at dette settes på 
 agendaen. Heldigvis har det i senere tid blitt et økt   
fokus på hva dårlig avl betyr for livskvaliteten og 
velferden til våre familiedyr. Familiedyrene har krav 
på et godt utgangspunkt i livet, og det får de ikke med 
medfødte smerter og kroniske lidelser.

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker en endring i måten avl 
av familiedyr i Norge utføres på. Både selger og kjøper 
og andre større aktører, har et delt ansvar for at vi avler 
frem sunne og friske dyr. Denne brosjyren er ment som 
en motivasjon til å ta et felles grep for å legge til rette 
for gode liv hos våre familiedyr.

• Ekstrem avl på utseende 
rammer mange hunderaser.

• Mange høyt premierte 
selskapshunder har store 
helseplager.

• De fleste brukshunder slipper 
unna mange plager. Med ett 
unntak, schæferhunden.

• Kanin har blitt det tredje 
 vanligste familiedyret i Norge.

• Over lang tid har det vært 
avlet på kaniner for å få frem 
ulike egenskaper.

• Dagens raseavl er basert på 
utseende og bruksområde.

• Hos katter er det ofte 
 rasestandard, pelsfarge og 
anatomiske trekk som ligger 
til grunn for avl.

• Etter flere tiår med avl har 
man fått  katte raser som er 
mer utsatt for sykdommer 
enn den vanlige huskatten.

Kanin

KattHund

Flere hunderaser sliter i dag med helse-
plager grunnet dårlig avl. At et ekstremt 
utseende er det som premieres på 
utstillinger, er viktig å være klar over når 
du skal kjøpe deg hund. At en hund er 
høyt premiert betyr IKKE at den er sunn 
og frisk. Det betyr at den treffer på det 
utseende som har blitt standard for rasen 
- et utseende som er skapt og endret på 
av mennesker. Dersom du lurer på om 
hunden du ønsker deg kan være utsatt for 
helseplager grunnet ekstrem avl, gå inn 
på dyrebeskyttelsen.no. Her finner du en 
gjennomgang av ulike raser og helse-
plager forbundet med uetisk avl. 

Rasekaniner avles ofte med et spesielt 
utseende som målsetning. Det kan være 
både mønstre, øreform eller størrels-
en på kaninen. Som for hund og katt, 
får også rasekaninene problemer som 
en følge av dette. Vi ser i dag mange 
uheldige  rasestandarder hos kanin, som 
gjør dem attraktive på utstilling, men 
som også fører til helseplager. Dersom 
du lurer på om kaninen du ønsker deg 
kan være utsatt for noe av dette, gå inn 
på  dyrebeskyttelsen.no. Her finner du en 
gjennomgang av ulike raser og helse-
plager forbundet med uetisk avl.

Rasekatters helse, funksjon og velferd 
er under trussel fra ekstrem avl. Dårlig 
 avlede katter kan slite med både  mentale 
og fysiske utfordringer. De kan ha 
 problemer med å være i aktivitet, med å 
kommunisere, de kan være  aggressive 
eller leve med konstante smerter og 
 ubehag. God helse og velferd bør være 
det som vektlegges i avlen, slik at rase-
kattene kan leve gode liv. Dersom du 
lurer på om katten du ønsker deg kan 
være utsatt for noe av dette, gå inn på 
dyrebeskyttelsen.no. Her finner du en 
gjennomgang av ulike raser og helse-
plager forbundet med uetisk avl.


