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Høring over forslag til lov om ændring af hundeloven / j.nr. 2013-15-25-06552 

  

Ved e-mail af 20. september 2013 har Fødevarestyrelsen sendt forslag til lov om ændring af lov 

om hunde i høring. 

 

Dyreværnsrådet har behandlet sagen på rådets møde den 15. oktober 2013 og skal i den 

anledning udtale følgende:  

 

1. Først og fremmest vil Dyreværnsrådet gerne henlede opmærksomheden på, at der ikke i 

lovforslaget er taget højde for de anbefalinger vedrørende avl på hunde, der er fremført i 

forbindelse med Avlsarbejdsgruppens afrapportering. Der henvises til Rapport fra 

arbejdsgruppen vedrørende avl af dyr – august 2013:  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/Arkiv_2013/Documents/Rapport

%20fra%20avlsarbejdsgruppen%20%202013.%20final.pdf  

 

2. Hvad angår forbudsordningen finder Dyreværnsrådet, at 3 år er en meget kort periode med 

hensyn til på tilstrækkelig vis at kunne vurdere effekten af forbuddet, herunder særligt for så 

vidt angår omfanget af bidskader. Rådet finder det positivt, at observationslisten bliver fjernet 

til fordel for en mere generel overvågning. Dyreværnsrådet så dog gerne, at der sker 

registrering af alle bidepisoder ved raceangivelse og biddets karakter. 

 

3. For så vidt angår lovforslagets definition af skambid, foreslår Dyreværnsrådet, at 

arbejdsgruppens tredje kriterium (s. 21) udvides til også at omfatte bidlæsioner, der medfører 

vævsbeskadigelse, som f.eks. kraftige bid, hvor der har været beklædning mellem tænder og 

hud, som forhindrer at der går hul, men ikke at der sker en evt. knusning af væv.  

 

4. Det fremgår af lovens § 6 b, stk. 1, at politiet kan beslutte at anbringe hunden på 

internat/pension, indtil afgørelser om aflivning efter lovens § 1 b, stk. 1, eller § 6, stk. 2, nr. 4, 

og stk. 4–5, er truffet, og hvis hunden skal aflives, indtil afgørelsen kan fuldbyrdes 

Dyreværnsrådet finder, at hunde af dyreværnsmæssige årsager ikke bør opholde sig unødigt 

længe på internat/pension i forbindelse med, at der skal træffes afgørelse om aflivning. Den 

endelige afgørelse, inklusiv gennemførelse af en eventuel sagkyndig vurdering, bør således ske 

hurtigst muligt, gerne indenfor få uger, efter at hunden er anbragt på internat/pension.  
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5. Det fremgår af lovens § 6, stk. 2, nr. 4, og stk. 4, at politiet kan træffe afgørelse om at lade 

en hund aflive, hvor f.eks. hundens ejer/besidder har overtrådt et påbud efter § 6, stk. 2, nr.1-

3, eller stk. 3. 

Dyreværnsrådet bemærker, at der kan være visse episoder, som beskrevet i § 6, stk. 2 og 3, 

hvor en hund f.eks. forvolder skade på et menneske eller anden væsentlig skade, som kan 

tilegnes ejerens/besidderens adfærd, og hvor hundens adfærd efter omstændighederne kan 

betegnes normal.  

Dyreværnsrådet finder, at såfremt en hundesagkyndig undersøgelse konkluderer, at hundens 

adfærd er normal, og den skadegørende handling vil kunne henføres til besidderens adfærd, bør 

der være mulighed for, at politiet udover at udmåle en (skærpet) bødestraf, jf. § 12, stk. 1, nr. 

3, og stk. 2, kan træffe afgørelse om at tvangsfjerne og afhænde hunden, herunder som 

alternativ til en eventuel afgørelse om aflivning, jf. § 6, stk. 4. 

Dette især, hvor der ellers må antages at være en ikke ubetydelig risiko for, at hunden ved at 

blive i ejerens/besidderens varetægt kan blive påvirket på en sådan måde, at hunden vil udvise 

en adfærd, der gør den farlig for sine omgivelser. 

De samme omstændigheder vedr. ejerens/besidderens adfærd, der kan danne grundlag for ved 

dom for et strafbart forhold at få frakendt retten til at beskæftige sig personligt med hunde, jf. 

§ 12 a, stk. 1, og forhold, som beskrevet i § 12, stk. 2, 2 pkt., kunne således også danne 

grundlag for en evt. afgørelse om at tvangsfjerne hunden. 

 

 

På vegne af rådet 

 

Charlotte Røgild Knudsen 

Fuldmægtig, Cand. jur. 

Sekretær for Dyreværnsrådet 

 

 

 

Kopi af høringssvar er sendt til NaturErhvervstyrelsen. 

 


