
Frá stjórn St. Bernhardsdeildar. 

Kæra stjórn HRFÍ. 

Stjórn Sankti Bernhards deildar sendi síðastliðið sumar erindi þar sem rök voru færð fyrir því að kröfur 
um augnskoðun St. Bernhards hunda fyrir ættbókarskráningu yrðu felldar niður. 
 
Í erindi okkar kom það skýrt fram að hvergi í heiminum gera hundaræktarfélög kröfu um augnskoðun 
ræktunarhunda af þessari tegund . Enginn St. Bernhards hundur hefur greinst með arfgenga 
augnsjúkdóma síðustu 13 árin hér á landi. 
 
Stjórn ákvað að fá áliti frá ræktunar-og Staðlanefnd og nú, fjórum mánuðum síðar, barst okkur svar frá 
nefndinni um þetta málefni og kunnum við henni þakkir fyrir, en nefndin tekur undir þau sjónamið okkar 
að hvergi í heiminum sjá ræktunarklúbbar þörf á augnskoðun á tegundina. 
 
Úr svörum nefndarinnar er kemur að augnskoðun: 
„Almennt er ekki óskað eftir augnskoðun á tegundina í nágrannalöndunum og þeir augnsjúkdómar sem 
helst eru taldir vandamál í tegundinni eru ectropian og entropian en þeir eru greinanlegir í fyrstu skoðun. 
NKK talar ekki um auga í kröfum eða tilmælum á tegundina.  Ekki heldur DKK. SKK hefur engar kröfur en 
hefur sem tilmæli að rækta ekki undan hundum með entropian“ 
 
Við vonumst eftir að stjórn HRFI sjái það rétta í málinu og gefi okkur í stjórn Sankti Bernhards deildar 
áfram það traust til að stýra tegundinni og það traust að taka réttar ákvarðanir um hennar hag, fylgast 
með ræktunarreglum í kringum okkur sem og að bregðast hratt við þegar og ef þær reglur breytast. 
Stjórn St. Bernhardsdeildar vísar til fyrra bréfs síns og óskar eftir því að stjórn félagsins samþykki að í 
reglugerð um ættbókarskráningu verði eftirfarandi: 
 
Sankti bernharðshundur:  
Greinist hundur með arfgenga vaxandi sjónurýrnun (PRA) fást hvolpar undan honum ekki 
ættbókarfærðir. Hundurinn foreldrar og afkvæmi hans eru sett í ræktunarbann. (Gildir frá 01.09.2012). 
Ekki er ráðlagt að para saman hunda sem báðir hafa greinst með entropian/ectropian. 
Mjaðmamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun  (Gildir frá 01.11.1999). 
Lágmarksaldur í mjaðmamyndatöku er 18 mánuðir." 
 
Með vinsemd, 
f.h. stjórnar St. Bernhards deildar 
Guðný Vala Tryggvadóttir 
Ásgrímur Kristófersson 
 
 
 


