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Ansvaret for udarbejdelse af avlsstrategier, udførelse af strategier og evaluering af 

mål ligger hos bestyrelsen. Kompetencer i forhold til varetagelse af de tre 

arbejdspunkter er af bestyrelsen uddelegeret til avls- og sundhedsudvalget, og 

arbejdet foregår i samarbejde imellem avls- og sundhedsudvalget, bestyrelsen og 

interesserede medlemmer. Status på avlsstrategierne fremlægges en gang årligt, 
lige som avlsstrategierne kan revideres en gang årligt. 

 

HD:  

 
Nu: 

For årgangene 2006-2008 er der HD fotograferet gennemsnitlig 41,4 % af de registrerede 

hunde. Det er et fald i %-andelen på 7,6 %.  

For disse årgange havde gennemsnitlig 85 % af de fotograferede hunde HD status A eller 

B. Dette er en stigning i forhold til 2005-2007 på 8 % 

 

Mål: 

 At så mange som muligt HD fotograferes. %-andelen skal stige for hvert år. 

 At procentdelen af hunde med dysplasier ikke øges. 

 

Strategi: 

 At stimulere Leonbergerejere til at røntgenfotografere deres hunde. 

 Opdrætterne er et vigtigt bindeled imellem DLK og hvalpekøberne, og hvis 

opdrætteren betoner vigtigheden af at røntgenfotografere, både for hundens og 

racens skyld, følger mange denne opfordring. 

 Avls- og sunhedsudvalget har udarbejdet en folder omhandlende bl.a. HD, til 

uddeling på f.eks. udstillinger og til hvalpekøbere. 

 

AD:  

 
Nu: 

For årgangene 2006-2008 er der AD fotograferet gennemsnitlig 40,1 % af de registrerede 

hunde. Det er et fald i %-andelen på 5,4 % 

For disse årgange havde gennemsnitlig 75 % af de fotograferede hunde AD status 0. Det er 

en stigning på 4 %. Resten havde status 1.  

 

Mål: 

 At så mange som muligt AD fotograferes. %-andelen skal stige for hvert år. 

 At procentdelen af hunde med dysplasier ikke øges. 

 

Strategi: 

 At stimulere Leonbergerejere til at røntgenfotografere deres hunde. 

 Opdrætterne er et vigtigt bindeled imellem DLK og hvalpekøberne, og hvis 

opdrætteren betoner vigtigheden af at røntgenfotografere, både for hundens og 

racens skyld, følger mange denne opfordring. 

 Avls- og sunhedsudvalget har udarbejdet en folder omhandlende bl.a. AD, til 

uddeling på f.eks. udstillinger og til hvalpekøbere. 

 

Øjne: 

 
Nu: 

For årgangene 2006-2008 er der øjenlyst gennemsnitlig 5,7 %. 44,44 % heraf med intet 

påvist. Det er et voldsomt fald, både i %-andel lyst, og %-andel fri. 
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Mål: 

 At få et godt overblik over øjensygdomme hos Leonbergerracen. 

 At mindst 20 % af alle registreringer for en årgang øjenlyses. 

 At alle avlsdyr øjenlyses inden avlsdebut. 

 

Strategi: 

 At stimulere Leonbergerejere til at øjenlyse deres hunde. 

 Opdrætterne er et vigtigt bindeled imellem DLK og hvalpekøberne, og hvis opdrætteren 

betoner vigtigheden af, og formålet med at øjenlyse, følger mange denne opfordring.  

 At der laves statistik på avlsdyr. 

 Avlsdyr må ikke have en øjenlysning ældre end 2 år på parringstidspunktet. 

 Hunde, der ikke går i avl, øjenlyses første gang omkring 3 år, og gerne igen ved 5-6 års 

alderen.  

 Hvis en hund med anmærkning anvendes i avlen, må der kun anvendes avlspartner der 

ikke har samme eller lignende anmærkning.  

 Avls- og sunhedsudvalget har udarbejdet en folder omhandlende bl.a. øjenlysning, til 

uddeling på f.eks. udstillinger og til hvalpekøbere. 

 

LPN1:  
 

Nu: 

Siden 1999 har man forsket i denne sygdom (Leonberger-poly-neuropati, eller arvelig poly-

neuropati i Leonbergere) i henholdsvis Amerika og Schweiz. LPN er en genetisk sygdom, hvor 

afkom skal have det muterede gen fra begge forældre for at få sygdommen. Får afkom kun 

genet fra den ene forælder, bliver hvalpen bærer af det defekte gen, og kan således bære 

sygdommen videre. Siden sommer 2010 har det været muligt at teste Leonbergere genetisk 

for LPN1, der er den værste form for LPN, der debuterer tidligt i hundens liv – sædvanligvis i 

1-3 års alderen, men ses også med symptomer tidligere dend dette. 

 

Mål: 

 At vi avler os ud af denne sygdom over 2-3 generationer 

 At alle avlsdyr testes inden avlsdebut. 

 

Strategi: 

 Dansk Leonberger Klub anbefaler på det kraftigste og ubetinget, at der udelukkende bruges 

LPN1 testede hunde til avl. 

 Hvis der anvendes en bærer (D/N) i avlen, må denne kun parres med en hund testet fri 

(N/N) for LPN1. 

 Indtil videre kan testen kun udføres i Bern og Minnesota, hvor blodprøve sendes hen, men 

DLK vil arbejde på at få testning gjort mulig i Danmark på sigt. 

 Der har været afholdt medlemsmøde omkring emnet i januar 2011, og avls- og 

sundhedsudvalget vil fortsat informere om sygdommen, bl.a. via hjemmesiden. 

 Avls- og sundhedsudvalget udarbejder en saglig skrivelse til opdrætterne, som kan 

medgives til kommende hvalpekøbere. 

 

 

Helse: 
 
Nu: 

Vi er opmærksomme på, at der fra tid til anden er Leonbergere der dør i en alt for ung alder. 

Der optræder sjældne sygdomme, som f.eks. Leonberger Poly Neuropati, som de fleste end 

ikke har hørt om. Vi har intet billede af, hvordan det faktisk forholder sig med livslængden og 

dødsårsagerne for vore Leonbergere i Danmark. Avlsudvalget har november 2009 startet en 

undersøgelse der kan være med til at belyse dette.  
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Mål: 

 At få et statistisk materiale på baggrund af livslængdeundersøgelse foretaget på DLK’s 

hjemmeside, der kan anvendes i det fremtidige avlsarbejde. 

 At få større kendskab til, og viden omkring sygdomme med særlig relevans for 

Leonbergere. 

 

Strategi:  

 At være orienteret om sundhedsarbejde og forskningsområder i andre medlemslande af 

den Internationale Leonberger Union. 

 At deltage i unions samarbejdet omkring helse.  

 At informere om sygdomme med særlig relevans for Leonbergere, bl.a. på klubbens 

hjemmeside.  

 

Mentalitet: 
 

Nu: 

Idet vi ikke har noget avlsgodkendelsesarrangement, er den eneste måde vi kræver 

dokumentation for en Leonbergers mentalitet, der anvendes i avl, igennem udstillingskritikken, 

hvor hunden bliver bedømt i henhold til standarden. Der er ikke noget krav om 

mentalbeskrivelse af Leonbergere, og i forhold til avlshunde kunne vi ønske en anden 

vurdering af mentaliteten og temperament. 

 

Mål: 

 At dommerne bedømmer hundene ud fra temperament, og bemærke dette i 

udstillingskritikken, således at hunde der præmieres også lever op til standarden på dette 

område. 

 

Strategi: 

 At udarbejde en skriftlig opfordring til udlevering til dommere på DLK’s specialudstillinger, 

om at bedømme hundenes temperament i henhold til standarden, og bemærke dette i 

kritikken.     

 Overveje og undersøge mulighederne for, hvordan vi bedre kan vurdere temperamentet. 

 

Eksteriør: 
 

Nu: 

Leonberger er en race med stort kønspræg. Forskellen i skulderhøjde er stor imellem tæve og 

han, ifølge standarden. Der er i Danmark aldrig konsekvent gennemført højdemålinger, for at 

fastslå om de danske Leonbergere svarer til det i standarden anførte. 

 

Mål: 

At have kendskab til om proportionerne af vores race svarer til det i standarden anførte. 

 

Strategi: 

 At arrangere proportionsmålinger af såvel tæver som hanhunde i åben og championklasse, 

i forbindelse med en specialudstilling.  

 Vi afventer kommentarer fra dommermødet i Unionen 

 

Det er ingen skam at have en sygdom…. Det er en skam at lukke øjnene for den. 

Avls- og Sundhedsudvalget 

Februar 2011 


