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Forslag angående Ektopiske Ureter (EU) -kun angående Kleiner Münsterländere 

Historie/baggrund:  

Igennem de seneste 5 år har avlsvejledningen registreret 11 forekomster af EU i i Kleiner Münsterländer 
populationen i Danmark. Registreringen er foretaget på baggrund af de henvendelser avlsvejledningen har 
modtaget fra medlemmer, og med baggrund i det der er diagnosticeret. Vi er bekendt med yderligere hunde, der 
er aflivet, uden dog at være diagnosticeret.  

Vi ser to primære udfordringer. Den ene er, at en stor andel af de EU forekomster vi har set, linjemæssigt er tæt 
relateret, og hunde fra disse linjer indgår i en stor andel af vores øvrige linjer. Den anden primære udfordring er, 
at selvom en hund har EU, er det ikke nødvendigvis synligt, hvilket betyder at vi i god tro kan have ikke klinisk 
syge hunde, der indgår i avlen, og dermed spredes generne yderligere. På nuværende tidspunkt har vi ingen 
faktuel viden om, hvor stort et problem EU er i den danske population. Bestyrelsen/avlsvejledningen vil gerne 
opnå større indsigt for at kunne rådgive bedst muligt i avlen, derfor nedenstående 2 forskellige forslag. 

Forslag 1: 

1. Der avles kun på hunde med kendt egen EU status.  
a. Der kan kun avles med hunde, der er EU fri, det vil sige status A eller B 
b. Hunde med EU dvs. diagnosticeret med C – kan ikke indgå i avlen 
c. Kravene indføres i en tre års forsøgsperiode og starter fra 1. oktober 2018 
d. Der indsamles blodprøver fra scannede hunde til opbevaring for, på et tidspunkt, at kunne 

udpege anlægsbærere. Disse opbevares på KU Sund (tidl. kgl. Landbohøjskole). 
e. DKK anmodes om, at EU krav indføres for alle stambogsførte kleiner münsterländere. 
f. Registering af EU resultater skal sikres igennem hundeweb som ”fri” eller ”ikke fri”. Der rettes 

henvendelse til DKK alt efter beslutningen på generalforsamlingen. 

Forslag 2: 

2. Der indføres en frivillig scanning af EU.  
a. Hunde med status A/B betragtes som EU fri.  
b. Hunde med EU dvs. diagnosticeret med C – kan ikke indgå i avlen 
c. Opnår en hund C, skal evt. ”helsøskende”, der ønsker at bidrage i avlen, scannes inden de kan 

indgå i avlen.  
d. DKK anmodes om at indføre krav til, at hunde der har status C ikke kan indgå i avlen i DKK regi 

og eventuelle hvalpe kan således ikke stambogføres.  
e. Der indsamles blodprøver fra scannede hunde til opbevaring for, på et tidspunkt, at kunne 

udpege anlægsbærere. Disse opbevares på KU Sund (tidl. kgl. Landbohøjskole) 
f. Registering af EU resultater skal sikres igennem hundeweb som ”fri” eller ”ikke fri”. Der rettes 

henvendelse til DKK alt efter beslutningen på generalforsamlingen. 

 


