
Referat af opdrættermødet på Askov højskole mandag den 25. april 2011 

Erik Faarup (EF) bød velkommen til Line Vinde Carlsen, som læser på femte år på 

dyrlægestudiet. Line skriver speciale om fødselsbesvær/kejsersnit hos pembroke 

men også cardigan er med ind over undersøgelsen. 

16% af alle drægtigheder ender i fødselsbesvær (det normale for en race) 

60% af pembroke tæverne med ender i kejsersnit, SU's undersøgelse i 2009/2010 

WCK’s hypoteser: 

Kortere brystkasse, større livmoder, foder med højt protein, større hvalpe 

Line kan ikke se hvad en kort brystkasse kan gøre,  

For stor livmoder, så de ikke kan presse nok, så hvalpene kan komme ud. 

Stuphale, måske ligesom får som bliver kuperet og derfor ikke kan presse 

Foder under drægtighed, huld, kondition, alder, indavl. 

HVALPE: for store, små, mange el. få. 

DYRLÆGE: handler for tidligt, kejsersnit som first choice. 

Opdrætter: ændret holdning, eksteriør, ændret fodring, ændret motion, utryg ved 

fødsel. 

Undersøgelsesmetoder: 

Se på ændringer fra 2003 til 2011, spørgeskema til opdrættere, spørgeskema til 

dyrlæger, undersøge liv-størrelse, tage kontakt til foder-producenter, sammenligne 

vindere på udstillinger, sammenligne cardigan og pembroke og andre racer, hvor 

problemet er undersøgt, sammenligne mellem lande (Sverige og England) 

Indput fra jer: har i noget at tilføje, kommentarer til hypoteser eller 

undersøgelsesmetoder. 

Kim Vigsø har erfaret at pembroke med kort bryst og kort brystben og dårlig 

kondition har problemer med at føde selv. 



Ingrid Höcky (IH) undrer sig over hvor 60% tallet kommer fra, EF svarede at 

sundhedsudvalget har talt antallet af kejsersnit gennem de sidste 2 år. Et år blev 9 

ud af 12 pembroke kuld forløst ved kejsersnit i DK. 

IH spurgte om det ikke er et problem ved cardigan, nej det mener EF ikke. 

Howard Bentley (HB) 21 kuld på 18 år, kun de sidste 12 år problemer dvs. kejsersnit. 

Man bør også kigge på hannerne, og se om det er dem der giver for store hvalpe. 

Man opgiver heller ikke fødselsvægt nogen steder. 

Laila Aggerholm foreslår om det ikke var en ide og indsamle oplysningerne i 

sundhedsudvalget mht. dødfødte hvalpe, kejsersnit, fødselsvægt på hvalpene. 

KV fortæller at pembroke får veer, men slet ikke nok. Fødselsvægten på hvalpene er 

steget kraftigt de senere år. 

KV sagde mange vindene hunde er meget kompakte. USA linjer giver store 

problemer for danske pembrokes. 

Marianne Jensen oplyser, at vi ikke har USA linjer i den danske avl, det er ikke kilden 

til de mange kejsersnit.  

Ellen Jensen oplyser, at hun ikke har haft kejsersnit ved avl på stumphalede i de 

sidste 10 kuld. 

HB foreslog at kontakte nogle norske opdrættere, og høre deres erfaringer. 

EF mener at det nok bliver svært at få oplysninger fra England. 

KV mener ikke at SKK’s undersøgelser ikke er troværdig. 

Marianne Jensen (MJ)vil undersøge hvor mange kejsersnit vi har i DK, både fra 

stumphale og langhalede tæver. 

Line vil meget gerne overvære et kejsersnit på en pembroke for at måle livmoderen. 

Ellen Jensen (EJ) har haft en tæve som ikke så drægtig ud, men den havde 3 uger 

efter forventet fødsel 3 døde fostre i sig.  

HB har sendt en blok til EF vedr. kvægavl, men sundhedsudvalget fandt det ikke 

muligt at omskrive, EF sender det til Line. 



Line fortæller at herpesvaccinen ikke er at anbefale, hvis man ikke har problemet. 

MJ fortæller at en del af de tæver, der har fået kejsersnit, er åbningen for smal, men 

det kan også være at den ikke blokker nok. 

Line vil ikke sige hvor mange kejsersnit hun vil anbefale, men måske max. 3. Flere af 

de tilstedeværende vil sige max. 2. 

MJ mener at man bør tage tæven ud af avlen efter 1 kejsersnit. Line mener at der 

kan være flere årsager til kejsersnittet. 

Line vil give tilbagemeldinger når hendes undersøgelse er slut, evt. med en artikel i 

CN. 

MJ spørger om det også give kejsersnit, at tæven ikke vil lade sig parre, og derfor 

bliver insemineret.  

EF opfordrer Line til at sende løbende indlæg til CN. EF overrække Line 3 fl. vin, med 

et stort tak, og at vi alle med spænding ser frem til hendes resultat. 

Herefter fortsatte EF mødet: 

Opdatering vedr. krav for optagelse på vores avlsnyt/hvalpeliste samt en snak 

omkring DKK’s overgang fra etiske anbefalinger til regler. 

Regeringen har øje for dyreadfærd/sundhed, derfor har man fra DKK’s side valgt 

denne ændring.  

Der er ikke nogen i WCK der laver indavlsrov, det er opdrætteren der har ansvaret 

for sit kuld. Hvis opdrætteren finder det interessant at lave en for høj 

indavlskoefficient , i forhold til reglerne, er det opdrætters ansvar. 

Vedr. avlsnyt, spurgte EJ under GF hvor det står at man skal give hvalpeanviseren 

besked 3 dage efter fødslen. Det står der ikke nogen steder direkte, men det kan der 

måske komme til.  

Hvalpelisten er oplysning til opdrætterne, som skal følge tidligere anmodning fra 

opdrættermøderne om åbenhed, så man kan følge med i hvor mange parringer der 

er pt. 



Hvis uheldet er ude, hvis opdrætterne glemmer/sløser at anmelde parring/fødsel, er 

der i bestyrelsen snak om at det skal koste kr. 500,- i stedet for kr. 150, som det 

koster nu rettidigt. 

EJ spørger hvorfor der stadigvæk skal øjenlyses pembroke. EF siger at sygdommen 

ikke længere er et stort problem, men når vi gør det, viser vi omverdenen at vi 

holder øje men vores racer. 

Flertallet af forsamlingen syntes at en efter anmeldelse til hvalpelisten kr. 500,- er 

en god ide. 

Løst og fast siden sidste møde. Hvordan går det med vores opdræt ? Har vi 

afsætningskrise for vores hvalpe, og gør vi det godt nok ? 

Bettina Rasmussen spurgte om medlemmerne i sundhedsudvalget sidder for altid? 

EF svarede at der ikke har været så mange møder i 2010, men mange ting er ordnet 

over mail. Der bliver ikke afholdt møder bare for at holde møder, men hvis der 

opstår et sundhedsproblem afholdes der selvfølgelig møder. 

EJ ser gerne at medlemmerne i sundhedsudvalget tager opdrætteruddannelsen. 

EF mener ikke at dette bør være et krav, flere i SU har opdrætterudd. Og ellers gør 

man som i dag, inviteres der ekspertise udefra, såfremt vi behøver hjælp. 

EF afsluttede og takkede for en god dag. 

 

Referat  

Dorthe Eriksen 


