
 

 

I disse dage tales der meget om brachycephale hunderacer – altså fladsnudede hunde. 

Det gør der på grund af et nyt tiltag i Holland, hvor man forbyder avl på hunde med en 

snude under en vis længde. Den fremlagte avlsstrategi har jeg linket til her: 

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/177368bb35b647b49f48d234cdf37eaa/br

eeding-strategy-brachycephalic-dogs-in-the-netherlands.pdf 

 

Og hvad er så min holdning til alt dette?  

Der har i en rum tid været megen fokus på fladsnudede hunderacer. Man har især på 

Facebook kunnet følge med i en årelang debat i gruppen CRUFFA, hvor der har været et 

enormt fokus på næselængde. Det er jo egentlig meget rart, at der endelig sker noget på 

den front. Dengang jeg kom ind i bulldogverdenen kunne man ikke forestille sig, at der 

skulle være så fri en debat om næselængde, for dengang var man fuldstændig idiot, hvis 

man så meget som foreslog, at en længere næse måske var at foretrække. Ligesom man 

skulle holde sig fra at foreslå, at bulldogs skulle kunne parre og føde selv, som i dag 

faktisk også er blevet mere udbredt og anerkendt end dengang (og vi taler altså kun 10-12 

år siden).  

Det er logisk for enhver, eller det skulle man i hvert fald tro, at ethvert dyr har ret til et liv, 

hvor det kan trække vejret frit. Den logik har bare desværre været begravet meget længe 

og meget dybt, for det er mere reglen end undtagelsen, at jeg hører folk sige, når de hører 

en bulldog grynte eller hive efter vejret, at ”sådan lyder det jo” eller ”det er en del af deres 

charme”. For mig har det nu aldrig været særligt charmerende at høre på en hund der ikke 

kan trække vejret ordentligt… 

Debatten på Facebook og tiltaget fra Holland er som sådan gode nok – i hvert fald bedre 

end bare at fortsætte i samme spor som hidtil. Dog synes jeg ikke, man tager stilling til det 

mere komplicerede i denne sag. For det første er næselængde ikke alt. Der er i mine øjne 

alt for stort fokus på de ydre luftveje, næselængde og næsebor, mens der er alt ALT for 

lidt fokus på de indre luftveje, altså ganesejl og luftrørsdiameter. Jeg har med årene og 

gennem mit opdræt af fransk bulldog fundet ud af, hvor stor en betydning de indre luftveje 

har i forhold til de ydre. Mange af fortalerne for længere næse kan man se sidde og prale 

af deres langsnudede hunde, og det kan jo næsten ikke blive langt nok. Når jeg så tænker 
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på alle dem jeg har hørt med længere næse som IKKE har lydt særlig godt – primært på 

grund af ganesejlet eller for lille luftrør – så tænker jeg altså mit midt i al den næselængde-

pralen. For det andet forholder de fleste af dem der taler næselængde sig ikke til hele 

racens generelle sundhed. Med det mener jeg, at det er omsonst kun at fokusere på én 

sundhedsproblematik, mens man ikke overvejer de ca. 10 andre problemer racen (primært 

bulldogs) står med. En af de hyppigste årsager til, at franske bulldogs bliver aflivet alt for 

tidligt er på grund af rygproblemer. Rigtig mange har allergi, dårlige knæ, og jeg kunne 

blive ved. At fokusere så intenst på én sundhedsproblematik kan lede opmærksomheden 

væk fra de mange andre, mindst lige så store, problemer racerne døjer med.  

På den anden fløj står DKKs moderorganisation, FCI, som reagerer meget kraftigt på 

tiltagene i Holland. Hvis man vil læse formandens reaktion kan man finde den her: 

http://www.fci.be/en/Open-letter-from-the-FCI-President-about-the-matter-of-the-

registration-of-brachycephalic-breeds-in-the-Netherlands-3550.html 

I kølvandet på hele miseren har jeg læst en del opslag på de sociale medier fra 

inkarnerede FCI-tilhængere. Det som svider i øjnene, når jeg læser deres holdninger, er 

primært den påstand om, at det ikke er FCI-hunde er der problemet. Alle de bulldogs som 

dyrlægerne har travlt med at behandle, må være hunde uden stamtavle. Det er og har altid 

været et meget anvendt argument, når man, som jeg, ofte har kritiseret bulldoggens 

sundhed og ønsket at forbedre den. Det giver dog ikke rigtig mening, da de sygeste 

bulldogs jeg har set i mit liv, er de bulldogs, som jeg har set i en udstillingsring – altså 

hunde med stamtavle. Jo jo bevares, der findes virkelig meget tavleløst skidt derude, fordi 

den type avl sjældent har nogle større visioner, og opdrætterne ikke har et navn de skal 

passe på. Stamtavle-avl har da den ene gode ting, at opdrætterne gerne vil sættes i 

forbindelse med kvalitet og at skulle noget gå helt galt kan hvalpekøberne få hjælp af 

DKKs jurist fx i forbindelse med reklamationsret. Problemet er bare, at det langt de fleste 

FCI-opdrættere forbinder med kvalitet, er udstillingsresultater og IKKE sundhed, selvom 

alle naturligvis skriver, at sundheden er vigtig for dem – men det er vist mere bare blevet 

sådan en remse de har lært udenad uden egentlig at tage stilling til, hvad det egentlig 

betyder. Når der derfor bliver argumenteret med, at det ikke er FCI-hunde der er 

problemet, tænker jeg, at det netop er DET der er problemet med FCI. De kan simpelthen 

ikke selv se, at der er et problem og hvordan skal det så nogensinde blive løst?  
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Så for at opsummere, så ligger jeg nok lidt imellem de to fløje. Jeg synes både det er et 

problem, at man laver nogle tiltag, som måske umuliggør, at andre dele af racen bliver 

forbedret sundhedsmæssigt, samtidig med, at man måske afskriver gode hunde i avl, fordi 

næselængden ikke er som beskrevet i deres strategi og at man fokuserer så meget på de 

ydre luftveje, mens de indre luftveje er af lige så stor, for ikke at sige endnu større, 

betydning. Men jeg er også meget langt fra FCIs holdning, som ene og alene fokuserer på 

at holde standarden, hvor de med deres nye kampagne vælger at kalde det ”protect 

historical breeds”, som jo går lige i hjertet. Problemet er bare, at dels er alle hunderacer en 

blanding af noget fra begyndelsen og dels har man med stor succes haft avlsprogrammer i 

FCI-regi, hvor man blander en anden race ind i en race der skal reddes. Det har man fx 

gjort med gammel dansk hønsehund og i øjeblikket foregår det med den norske 

lundehund. Helt legitim iblandes en anden race, for at udvide genpuljer eller eliminere 

sygdomme. Dette foregår som sagt i FCI-regi og er en super fin måde at redde en race på, 

men hvorfor er det kun ok med nogle racer, mens andre slet ikke må røres? Ligesom med 

så meget andet der foregår i FCI og DKK giver det simpelthen bare ikke mening.  

 

I skrivende stund har DKK nu offentliggjort, at racen old english bulldog (fra nu af kaldet 

OEB) bliver optaget i DKKs x-register. Optagelsen i x-registreret er noget man gør med 

racer der hidtil ikke har haft DKK-stambog, men med tiden skal blive en DKK-anerkendt 

race.  

Jeg må indrømme, at jeg fik et chok, da jeg læste det! Jeg købte tilbage i 2008 en OEB og 

har derfor fulgt racen og avlen af denne lige siden. Hun var fra et af de allerførste kuld 

opdrættet i Danmark, så jeg har fulgt med fra starten, kan man vist godt sige. Jeg købte 

racen, ligesom så mange andre, fordi det lød lovende med en bulldograce, som var 

sundere end engelsk og fransk bulldog. Jeg måtte dog meget hurtigt sande, at det absolut 

ikke var tilfældet. I en alder af 4 måneder fik hun konstateret meget svær HD 

(hofteledsdysplasi) og dyrlægerne regnede ikke med, at hun ville holde ret længe. I 2010 

kom raceforbuddet, hvor blandt andet amerikansk bulldog blev forbudt. Langt de fleste af 

dem der havde OEB på det tidspunkt var også opdrættere af amerikansk bulldog. De 

følgende år kunne man se, hvorledes mange amerikanske bulldogs lige pludselig fik OEB-



 

 

stamtavler. Ja, faktisk kunne alt der lignede en bulldog bare en smule få en OEB-

stamtavle lod det til. Racen var helt ude af kontrol – både eksteriørmæssigt (som ellers er 

en af DKKs kæpheste) og i den grad også sundhedsmæssigt. Der var absolut ingen der 

kerede sig om sundheden på denne race. Med tiden blev racestandarden lavet om og man 

måtte avle på alle farver og der dukkede et hav af fancy farver op i racen. For at sige det 

ligeud var det én stor pengemaskine, hvor der blev sprøjtet hvalpe ud. Det vil sige, at der i 

dag er RIGTIG mange OEB i Danmark. Coronakrisen kradser og det gør den også hos 

DKK. Man kunne jo få den tanke, at DKK har set sit snit til at få rigtig mange penge ind ved 

at optage denne race. Det forholder sig nemlig sådan, at der allerede findes en 

bulldograce, som er ved at blive optaget i FCI i mange andre lande – og har været optaget 

i fx Schweiz siden 2005. Det er den kontinentale bulldog. Det havde været oplagt at 

optage den i DKKs x-register, da den allerede er optaget i mange FCI-klubber allerede og 

der er godt styr på avlen af den race. Der findes bare ikke ret mange i Danmark og det 

ville på ingen måde give det samme økonomiske boost til DKKs pengekasse at optage 

den race, selvom det på alle måder havde været det rigtige at gøre. Når det så er sagt, så 

kan man jo undre sig over, at man ikke retter op på sundheden for de allerede DKK-

anerkendte bulldogracer (fransk og engelsk bulldog) i stedet for at optage endnu en 

møgsyg bulldograce og at man vælger at bruge ”protect historical breeds”-sangen, alt 

imens man inviterer en fuldstændig ny og absolut ikke særlig historisk eller anerkendt race 

nogen steder, ind i DKK-regi.  

Summa summarum – det er virkelig op ad bakke, når både den organisation, der egentlig 

bør værne om deres race lader til at være fuldstændig ligeglade, når det gælder 

sundheden og når dem der virkelig går op i sundheden ikke får hele sandheden med 

omkring hvordan vejrtrækningen fungerer og vælger at fokusere alt for snævert på ydre 

luftveje. Derfor opfordrer jeg endnu engang til, at hvis man skal have en bulldog og ikke 

kan finde hoved og hale i det hele, at man lytter til hundene – altså voksne hunde OVER 2 

år (gerne ældre) i galop og trav på en varm sommerdag. Allerede der får du en meget 

bedre indsigt i hundenes luftveje end du gør ved billeder eller diverse tests – de tests som 

kennelklubberne kalder BOAS-tests og walktest, som for mig er lige så uambitiøse som 

bulldogklubbens sundhedscertifikat, som du kan læse om i min artikel om bulldog 

sundhed.  


