
Tilbagemelding til DLK´s bestyrelse vedr. forespørgsel til DKK´s Sundhedsudvalg. 

Dato: 16.10.2020.  

DLK´s Sundhedsudvalg har modtaget svar fra DKK´s Sundhedsudvalg på spørgsmål fremsendt den 24. 
august 2020 omkring avlsanbefalinger/avlsrestriktioner. 

DKK´s Sundhedsudvalg oplyser indledningsvist, at DLK´s forespørgsel er blevet behandlet i udvalget og 
drøftet på baggrund af statistisk materiale fra DKK´s hundeweb samt Agrias raceprofil. 

Vedr. HD status: 

DLK´s Sundhedsudvalg har stillet følgende spørgsmål: 

I forhold til avlsdyrs HD-status:  

Pt. er anbefalingen i forhold til plus stambøger, at forældredyrene har enten A eller B hofter. Der har været 
fremsat ønske om at lempe, så også forældredyr med C-hofter kan avle hvalpe med plusstambog. Der er 
samtidig en undren over, at DKK går ind på at avle, ganske vist undtagelsesvis, på forældredyr med D- og E-
hofter på en alm. stambog. Hvad er argumentationen for det og kan det i virkeligheden være argument for, 
at specialklubber lemper for C-hofter? 

Hvilke fordele og ulemper mener DKKs sundhedsudvalg der kan være i forhold til sådan en lempelse, og 
hvad er DKKs aktuelle anbefaling til specialhundeklubber i forhold til dette. 

Hertil har DKK´s Sundhedsudvalg svaret: 

Nedenfor er oversigt over antal fotograferede Lagotto de sidste 10 år, inddelt efter status og som det 
fremgår, har 25,8% af hundene status C eller ringere, hvorfor DKK’ sundhedsudvalg mener at man 
skal fastholde de nuværende avlsanbefalinger, da en lempelse af avlsanbefalinger ikke vil forbedre 
racens hofte status. 
  

 

DNA test: 

DLK´s Sundhedsudvalg har stillet følgende spørgsmål: 

I forhold til gen-test: 

Da de gældende avlsanbefalinger blev forhandlet mellem DKK og DLK i 2012 var DKK afvisende overfor 
obligatoriske gen-test i forhold til Storeage Disease og Furnishing. I 2016 februar 2016 blev der åbnet for 
muligheden for en frivillig registrering af disse. Hvordan ville DKKs anbefaling af en stramning være i dag, så 
disse tests blev obligatoriske og hvilke fordele og ulemper i forhold til racen kunne der tænkes at være ved 
det? 

Svaret fra DKK´s Sundhedsudvalg: 



Racen har 3 frivillige DNA test, og indtil nu er der ikke registreret nogle påviste hunde for nogle af 
de 3 og yderst få bærere, hvorfor DKK’s sundhedsudvalg fastholder at der kan ikke kan indføres 
avlskrav, for nogle af dem. 
 
 
Øjenlysning: 

DLK´s Sundhedsudvalg har stillet følgende spørgsmål: 

I forhold til øjenlysning: 

I Sverige, hvor populationen for lagotto er langt større end i Danmark, er øjenlysning obligatorisk. Hvordan 
er DKKs indstilling til at indføre dette i de danske avlsanbefalinger og hvilke fordele og ulemper ville der 
være ved at indføre en sådan stramning? 

 

Svaret fra DKK´s Sundhedsudvalg: 

Lagotto har ingen generelle problemer med øjensygdomme, hvorfor det ikke anbefales at indføre 
avlsanbefalinger for dette. Øjenlysning er en anbefaling i Sverige, ikke et krav. 
 
DLK´s Sundhedsudvalgs bemærkninger: 

Udvalget tilslutter sig kommentarerne fra DKK´s Sundhedsudvalg og mener ikke at DLK´s avlsanbefalinger 
skal ændres. 

Sundhedsudvalget har udfærdiget et lille ”opråb”, som skal lægges på hjemmeside samt indgå i 
næstkommende nyhedsbrev. Det er en opfordring til at alle hunde, der skal indgå i avlen testes for HD samt 
de tre gentests, som allerede er beskrevne på hjemmesiden. Desuden går opfordringen tillige på, at 
testresultaterne også registreres på Hundeweb. Teksten er følgende: 

Kære opdrættere. 

Dansk Lagotto Klub opfordrer til at ALLE forældrehunde testes for HD, Juvenil Epilepsi, Lagotto Storage 
Disease og Furnishing, INDEN man parrer hundene. Desuden opfordres til at alle testresultater registreres 
på Hundeweb (kræver køb af rekvisition hos DKK). 

Så har Dansk Lagotto Klub mulighed for at følge udviklingen af disse sygdomme/tilstande og lave de bedst 
mulige retningslinjer og anbefalinger vedr. avl, så vi kan fastholde de gode sunde avlshunde, vi har i dag. 

 For al avl i Danmark ønsker DLK  derfor, at alle opdrættere går efter en plus-stambog, da dette beskytter 
lagottoracens sundhed. 

Man kan læse mere om disse sygdomme på DLK´s hjemmeside under Sundhed. 

Sundhedsudvalget vil desuden gerne forpligte sig til at følge den statistiske udvikling af HD og gentestene 
med henblik på at kunne gribe ind proaktivt, hvis der skulle opstå en uheldig udvikling af nogle af de 
relevante sygdomme. 

DKK´s Sundhedsudvalg oplyser endvidere, at specialklubber har adgang til at trække statistik på racernes 
sundhedsregistreringer via specialklubadgang på Hundeweb, men det kræver at klubben opretter adgang 



for de i klubben, som skal kunne trække disse ting. Her er DKK behjælpelig. Sundhedsudvalget vil meddele 
DKK, at de tre medlemmer ønsker adgang, desuden har formanden allerede adgang. 

Med venlig hilsen 

DLK´s Sundhedsudvalg, Dorte, Helle og Sanne. 

 

 


