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Justitsministeriet 

Høringssvar over Forslag til lov om ændring af lov om hunde og 
dyreværnsloven 

 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, har 11/9 
fra Justitsministeriet modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om 
hunde og dyreværnsloven i høring.  
 
Nedenstående svar er udarbejdet af  seniorforsker Steffen W. Hansen og 
seniorforsker  og temakoordinator for husdyr Karin Hjelholt Jensen, beg-
ge Institut for Husdyrbiologi og –sundhed ved DJF. 
 
Lovforslaget indebærer nedsættelse af mærknings- og registreringsalde-
ren, udvidelse af snorpligten, aflivning af hunde, der skambider, og mid-
lertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v. Lovforslaget 
er en skærpelse af hundeloven med henblik på at forebygge, at mennesker 
og dyr bliver overfaldet af farlige hunde. Forslaget har baggrund i en in-
tensiveret offentlig debat om farlige hunde og en stigning i antallet af 
hunderacer, der fra naturens hånd har en lidt ”kortere lunte” end andre 
hunde, og hvor måden hunden avles og opdrættes på, og måden den efter-
følgende håndteres på af besidderen, er afgørende for, om hunden bliver 
aggressiv og virker truende eller måske ender med at gå til angreb på an-
dre dyr eller mennesker. 
 
Vi finder det hensigtsmæssigt at forbedre forebyggelse af angreb fra farlige 
hunde. De i lovforslaget foreslåede midler til dette kan imidlertid ikke alle 
forventes at føre til forbedret forebyggelse. Udvidelsen af snorpligten kan i 
nogle tilfælde kompromittere hundenes velfærd. Vi mener, at følgende 
elementer i forslaget bør præciseres eller genovervejes. 
 
Præcisering af hvilke dyrearter, der er omfattet af betegnelsen ”dyr” i § 
6, stk. 4.  
Jagtinstinktet hos hunden varierer mellem forskellige racer, men hos de 
fleste hunderacer vil rotter og mus kunne udløse jagtinstinktet og dermed 
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skambidning eller drab af rotter og mus. Jagtinstinktet er ikke associeret 
til aggressivitet. Er det intensionen at drab på rotter og mus vil kunne 
medføre aflivning af hunden? 
 
Værdien af en hundesagkyndig undersøgelse af hundens adfærd og 
vægtning af undersøgelsen i forhold til hunderace. 
En hundesagkyndigs undersøgelse af hundens adfærd kan være et tvivl-
somt grundlag for at afdække, om en hund er potentielt farlig.  
Det nævnes på side 9, at man vil undersøge, om hunden er velafbalanceret 
eller har en så lav tærskelværdi for aggression, at den kan være farlig for 
sine omgivelser, herunder om besidderen har den nødvendige kontrol 
over hunden. Om hunden er lydig og velopdragen kan med stor sandsyn-
lighed testes, og der vil kamphunde sandsynligvis ikke være forskellige fra 
andre hunde. Derimod er det vanskeligt at teste, om en hund har en så lav 
tærskelværdi for aggression, at den vil være potentielt farlig.  
Imidlertid ved man, at kamphunderacer har en lav tærskelværdi for ud-
løsning af aggression mod andre hunde, og at racerne derfor må antages 
at være potentielt mere farlige mht. aggression end andre hunderacer.    
 
Aggression hos hunde afhænger dels af hundens medfødte egenskaber 
(race) og dels af hundens opdragelse. Visse kamphunde er selekteret for at 
reagere aggressivt og vedvarende på stimuli, der ikke i samme grad vil ud-
løse aggression hos andre hunderacer, og specifikt for vedvarende aggres-
sion mod andre hunde (McMillian, F.D. & Reid, P.J.,  2009), på samme 
måde som andre hunderacer er selekteret for en lav tærskelværdi over for 
stimuli, der udløser jagt, eller for hyrdehunde adfærd. Selektion for en gi-
ven adfærd er dog ikke et ”alt eller intet”, men et ”mere eller mindre”. Der-
for forekommer der også aggression hos andre hunderacer end kamphun-
de, men der er hos kamphunde større risiko for at aggression udløses, og 
intensiteten af aggressionen er forøget  sammenlignet med andre hunde-
racer. Når formålet med lovforslaget er at minimere aggressionsproblemet 
kan man, som det foreslås, øge hundeejerens kontrol over hunden ved på-
bud om at holde hunden i kort snor og ved evt. påbud om brug af mund-
kurv. Imidlertid har lovforslaget ingen effekt på det faktum, at nogle hun-
deracer er selekteret for øget aggression mod artsfæller, hvilket øger risi-
koen for angreb på mennesker og dyr.  
 
Snorpligten 
Kravet om at føre hunde i kort snor vil kunne medføre en begrænsning i 
hundenes sanseoplevelser (duftstimulering) og dermed deres velfærd, af-
hængig af hvor opmærksom ejeren er på at tilfredsstille denne sansning, 
når hunden ”luftes”. 
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Mærkningsalderen 
Kravet om fremrykning af mærkningstidspunktet for hunde til 8 ugers 
alderen synes irrelevant for den problemstilling, som lovforslaget 
forfølger. Hunde viser ikke aggression i så ung alder. 
 
DJF har ikke yderligere kommentarer.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Elmholt  
Koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
 


