Dansk/svensk gårdhundeklub's avlsudvalg har udarbejdet et sæt etiske anbefalinger for
hanhundeejere af Dansk/svensk Gårdhund:
Klubben anbefaler:
1. Som hanhundeejer skal man have sat sig ind i DKK´s etiske anbefalinger for avl og
DSGK´s etiske anbefalinger for avl inden man lader sin hanhund stå til rådighed for
avl.
2. Ved alle henvendelser bør en hanhundeejer uopfordret tilbyde billeder af hunden,
kopier af udstillingskritiker og eksteriørbedømmelsesskema. Hanhundeejeren bør
også bede om billeder af tæven, kopier af tævens udstillingskritiker og
eksteriørbedømmelsesskema .
3. Hanhundeejeren bør uopfordret oplyse om:
• Hanhunden får medicin og/eller specialkost/skånekost og hvorfor
• Hanhunden har parret tidligere uden der kom hvalpe
• Hanhundens bid, og hvad man evt. måtte vide om kuldsøskende og andre
nære slægtninge.
4. Hvis hanhunden tidligere har fået hvalpe skal hanhundeejeren, i det omfang man ved
det, oplyse hvilke “fejl” hanhunden (kombineret med de pågældende tæver) har
været med til at give, f.eks. bidfejl, kryptorchisme, navlebrok osv.
• (Hvis man ikke ved det rettes evt. henvendelse til de pågældende opdrættere,
således at man bevarer et godt overblik over sin hanhunds avls-egenskaber).
• Det er tæveejerens vurdering alene, hvorledes fejl prioriteres, men
hanhundeejeren har ret til at afslå parring.
• Een hund alene giver ikke fejl, det sker altid i kombination med en anden hund.
5. Styrke/svaghedsprofil eksteriørmæssigt af kombinationen bør foretages, evt.
sammen med tæveejeren:
• Det er rimeligt at bede en tæveejer forklare hvorfor og hvordan vedkommende
mener at hannen og tæven passer sammen
• Det betragtes som fornuftigt at afvise parring med tæver, der har fået påpeget
samme svagheder, som hannen
• Eksteriørbedømmelsesskemaet og udstillingskritiker er gode værktøjer til afklaring
og sammenligning af styrke/svagheder hos begge hunde.
6. NB!
• Husk at det ikke nødvendigvis er det vigtigste at en hanhund bruges i avl,
det vigtigste er at han kun bruges i avl med tæver der passer til ham.
• Det er u-etisk ikke at fortælle alt, hvad man ved
• Hanhundeejere bør også prøve at følge med i hvalpenes udvikling og liv.

