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Bemærkninger til Høring over delbetænkning om farlige hunde
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, har haft
ovennævnte delbetænkning i høring.
Besvarelse er forestået af temakoordinator for husdyr, seniorforsker Karin
Hjelholt Jensen, med bidrag fra seniorforsker Steffen W. Hansen, Institut for
Husdyrbiologi og ‐sundhed.
DJF finder, at betænkningen om farlige hunde indeholder en saglig og relevant
gennemgang af de arvelige og miljømæssige faktorer, der har indflydelse på
hundens adfærd, og som kan øge risikoen for, at hunden bider.
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Angreb fra hunde kan både opstå pga. aggression og frygt, hvilket bør indgå i
overvejelserne omkring virksomme forebyggende tiltag. Det fremgår imidlertid af
rapporten, at der hverken er kendskab til, hvor stor en andel af hundebid, der
skyldes henholdsvis aggression og frygt, eller hvor stor en andel af hundebid, der
kan tilskrives bestemte arvelige egenskaber. Ulykkesregistreret kan ikke påvise, at
de hunderacer, man påtænker et forbud imod, er særligt farlige i forhold til
mennesker, og en spørgeundersøgelse på dyrehospitaler gav heller ikke grundlag
for at vurdere problemstillingen set i forhold andre hunde. Skadesanmeldelser til
et enkelt forsikringsselskab antyder dog, at visse racer udretter flere tings‐ og
personskader end andre racer, men også ejerens og hundens alder influerer på
hyppigheden af skadesanmeldelser uanset hunderace. Der er således ikke
dokumenteret grundlag for at forbyde bestemte hunderacer.
Det er dog vores opfattelse, at der er god grund til at formode, at racer, hvor man
bevidst har selekteret for nedsat tærskelværdi for udløsning af aggression og/eller
for andre egenskaber, der fremmer angrebs‐ eller bytteaflivningstilbøjeligheden,
alt andet lige lettere kan bringes i en tilstand, hvor de angriber. Dette kunne
begrunde et forbud mod disse hunderacer. Den manglende dokumentation for at
bestemte racer hyppigere går til angreb kan dog skyldes, at variationen inden for
hunderacer er mindst lige så stor som mellem hunderacer, og at de miljømæssige
forhold, hvorunder hunden holdes og opdrages, kan have lige så stor betydning
som de arvelige faktorer. Det er derfor tvivlsomt, om et forbud mod racerne reelt
vil nedbringe antallet af angreb fra hunde. Det er dog sandsynligt, at et forbud på
kort sigt vil medføre en nedsættelse af befolkningens frygt for at blive angrebet af
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hunde. Såfremt et forbud mod de nævnte hunderacer ikke ledsages af færre
angreb fra hunde, vil denne effekt dog formentlig være af kort varighed. Desuden
er vanskeligheden ved at identificere de racer, der tænkes forbudt, problematisk
set i forhold til effekten af et forbud.
Vi skal gøre opmærksom på, at forslaget om ikke at forbyde hunderacerne, men
derimod generelt at pålægge ejere af disse racer restriktioner (bilag 2), kan være
uhensigtsmæssig, da det indebærer en betydelig risiko for manglende
socialisering. Netop dette vil forstærke risikoen for unormal adfærd bl.a. ved
møde med andre hunde. Restriktionerne kan dog være fornuftige som beskyttelse
mod en hund, der på grundlag af sin adfærd er karakteriseret som farlig, men ikke
som en generel restriktion over for flere racer. Dersom restriktionerne kommer til
udtryk over for et stort antal hunde inden for en given race, kan det imidlertid
retfærdiggøre et eventuelt forbud mod den pågældende hunderace.

DET
JORDBRUGSVIDENSKABEL
IGE FAKULTET (DJF)

I UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om hunde (Afsnit 8.1) stiller vi
spørgsmålstegn ved, om bestemmelsen i §6, stk. 6 er hensigtsmæssig i tilfælde,
hvor pålæg er begrundet i den oprindelige besidders adfærd (§6, stk. 2), idet
pålæggene kan have negativ virkning på hunden.
DJF har ikke yderligere kommentarer.

Med venlig hilsen
Susanne Elmholt
Koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning
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