
Bekymringsmelding Dogs4All 4377 

Liss Bodil Olsen 

Albert Pettersons vei 18 A 

5750 ODDA 

Mobil: 92292450 

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med dette å varsle om uakseptabel dyrevelferd hos en hund som ble 

stilt ut på Dogs4All på Lillestrøm 18.november 2018. Denne engelske bulldogen har kliniske tegn på 

brachycephalt syndrom, og sliter tydelig med pusten, også når den ikke er i bevegelse. Hunden heter 

Zendream´s Call Me Buddy (NO54856).  

Oppdretter og eier heter Liss Bodil Olsen fra kennel Zendream. Hun er styremedlem i bulldogklubben 

(for engelsk bulldog). Hun sitter i tillegg i Sunnhetsutvalget til norsk bulldogklubb (for engelsk 

bulldog). Olsen driver aktivt med utstillinger og oppdrett, og tjener penger på denne virksomheten. 

Det bør forventes at oppdrettere følger lovverket som regulerer deres virksomhet (dyrevelferdsloven 

§25). Dette er tydeligvis ikke tilfellet her. Det er svært bekymringsverdig at en som skal gi råd 

omkring rasens helse og sunnhet gjennom sitt verv i Sunnhetsutvalget, selv avler fram individer som 

tydelig sliter på grunn av sitt ekstremeksteriør. I tillegg er det stor sannsynlighet for at hunden også 

har andre helseplager grunnet en tillat innavlsgrad på 6,25% hos Engelsk Bulldog (slik beskrevet i 

rasens rasespesifikke avlsstrategi).  

I følge Dogweb har dette individet en innavlskoeffisient på 0%. Dette er svært misledende. Det rette 

er at innavlskoeffisienten er ukjent, ettersom far- i dette tilfellet- er fra utlandet, noe som gjør at 

innavlskoeffisienten nullstilles. Mor og far kan allikevel være i slekt, men dette forsvinner i systemet 

og fører til at retningslinjene for avlsarbeidet ikke gir mening.  http://www.nnk-

newf.com/div/innavlsberegning_dogweb.pdf 

Dyrebeskyttelsen Norge mener at dette oppdrettet bryter §25 i lov om dyrevelferd. Når 

dyrevelferdsloven brytes, skal Mattilsynet reagere for å sikre at reglene blir fulgt i fremtiden. 

Dyrebeskyttelsen Norge forventer at det reageres fra den instansen som skal ivareta dyrevelferden i 

Norge, når hunder sliter med noe så elementært som å puste ved stillstand. Dårlig dyrevelferd 

grunnet uansvarlig og dårlig avl er helt og holdent et menneskeskapt problem. Disse problemene kan 

raskt gjøres noe med, ved å avle inn andre raser/blandingshunder. 

Denne hunden er født i 2017. Dermed kan den ha mange år foran seg som avlsdyr. Dyrebeskyttelsen 

Norge ber om at Mattilsynet fatter vedtak om at denne hunden ikke skal brukes i avl, og at hunden 

får nødvendig veterinærmedisinsk utredning med påfølgende behandling for sine helseproblemer.  

Dyrebeskyttelsen Norge ber også om at det fattes et vedtak mot at oppdretter får videreføre sitt 

avlsarbeid slik det drives i dag.  

 

 


