Asnæs d. 17. marts 2018

Til ”Eventuelt”
Gennem mange år er det værdifulde samarbejde mellem de internationale specialklubber under
paraplyen IHF, gang på gang blevet positivt fremhævet af bl.a. Dansk Hovawart Klubs ledende
organer.
Det internationale samarbejde giver os adgang til oplysninger, der i høj grad er med til, at vi ikke
mindst på det sundhedsmæssige område er klædt godt på, når vi skal sikre vores kommende
hovawarter de bedst mulige fremtidsudsigter.
Vi er i forhold til antallet af hovawarter et lille medlemsland; men gennem IHF-samarbejdet er vi
sikret et ligeværdigt samarbejde og dermed også en ligeværdig adgang til bl.a. tusindvis af
sundhedsdata. Oplysninger der i høj grad er medvirkende til, at vi kan sikre, at hvalpe fødes på et
godt grundlag af faktuelle, sundhedsmæssige risikovurderinger.
Den danske hovawart-stamme er som nævnt, ikke stor, og derfor er vi i allerhøjeste grad afhængig
af, at kunne trække på det internationale samarbejde. Uden dette vil vi stå isoleret og dermed uden
indflydelse – og uden adgang til værdifuldt materiale til gavn for racen.
Det er derfor bekymrende, at enkelte medlemmer af Dansk Hovawart Klub ser stort på dette IHFsamarbejde. Alle opdrættere er dybt afhængig af de sundhedsmæssige oplysninger vores avlsudvalg
har adgang til, når de skal planlægge en parring med en udenlandsk hund – eller når der bliver kaldt
på en af vores avlshanner til en tæve i et andet IHF-land.
Vi er som medlemsland af IHF underlagt visse restriktioner, når det gælder parringer på tværs af
landegrænserne, som vi skal følge. Nogle gange kan man diskutere rimeligheden af disse; men
følges - det skal de. Alle grænseoverskridende parringer skal forelægges – og godkendes af de
involverede landes avludvalg. Ingen godkendelse – ingen parring. Alt sammen til gavn for
Hovawartens sundhed.
Vi kan frygte, at hvis denne trafik med at parre udenom IHF-avlsudvalgenes risikovurderinger
bliver ved, så vil Dansk Hovawart Klub på et tidspunkt blive sat uden for det gode selskab, med den
følge, at vi ikke vil få adgang til de over 30.000 sundhedsoplysninger der ligger i IHF-databasen.
Uden adgang til oplysninger om arvemæssige sygdomme og internationale parringer, vil den danske
hovawart, som en sund hunderace være en saga blot.
Vi står her med et etisk og i allerhøjeste grad, også moralsk problem. Vi vil derfor opfordre Dansk
Hovawarts Klubs bestyrelse til at gå ind i denne aktuelle problematik med henblik på, at undersøge
hvilke restriktionsmuligheder der måtte være for at få rettet op på disse illegale parringer, og
dermed sikre fremtiden for en sund hovawart i Danmark.
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