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Til Fødevarestyrelsen. 

Svar på høring over forslag til Lov om ændring af hundeloven/ j.nr. 2013-

15-25-06552 

 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har haft ovenstående forslag til lov 
om ændring af hundeloven i høring.  
 
Det er vores opfattelse, at det er hensigtsmæssigt at samle bestemmelser vedrørende 
hunde i hundeloven, således at reglerne tydeliggøres for hundeejerne. Desuden finder 
vi det relevant, at bestemmelserne om aflivning af hunde, der har skambidt et men-
neske eller en anden hund, ændres og præciseres, herunder at aflivning fremover for-
udsætter, at der både er tale om skambid og overfald eller anden uacceptabel og farlig 
adfærd.  
 
Vi skal dog gøre opmærksom på, at den nye patologiske definition af skambid ikke i 
acceptabelt omfang konkretiserer begrebet skambid. Kriteriet, ”bidlæsioner, der med-
fører tab af væv (bortset fra ubetydelige skader på hundeører)”, kan omfatte alt mel-
lem et friskt, ganske lille og næsten usynligt sår til et dybt, kraterlignende, gammelt 
sår med skorpe. For at definitionen er operationel og så objektiv som muligt, bør det-
te kriterium præciseres både i relation til, hvornår skaden er opstået, og med hensyn 
til hvilke vævstyper, der tænkes på. Set i forhold til de øvrige kriterier kunne en rele-
vant præcisering være ”bidlæsioner opstået inden for de sidste 24 timer, der medfører 
tab af underhud eller underliggende væv (bortset fra ubetydelige skader på hunde-
ører)”. Udtrykket, ”ubetydelige skader på hundeører”, bør dog ligeledes præciseres.  
Det er desuden vores opfattelse, at der er behov for yderligere konkretisering eller ek-
semplificering af begreberne, overfald, farlig adfærd eller anden uacceptable adfærd. 
Det er eksempelvis vanskeligt for en hund at undgå ”nogen form for indledende 
kommunikation”, som det forudsættes for et overfald på en anden hund nederst på 
side 22 med sætningen, ”Hunden har bevæget sig direkte og målrettet mod den an-
den hund og bidt den uden nogen form for indledende kommunikation”. Hunde 
kommunikerer bl.a. ved f.eks. halens og ørernes stilling, og sådan kommunikation er 
derfor uundgåelig. I forhold til undersøgelser udført af hundesagkyndige ved hjælp af 
adfærdstests henvises til vores tidligere høringssvar af 24. september 2009. 
Ændringerne omkring tilladelse til brug af flexi-liner, regler for lænkning af hunde 
samt ophold og krav til hundegårde synes at være hensigtsmæssige ud fra samtidig 
hensyntagen til dyrevelfærd, ejer og borger. 
 
Vi finder, at der ud fra den foreliggende dokumentation for forbudsordningens effekt 
alene er baggrund for at formode, at ordningen har nedsat antallet af de nu forbudte 
hunderacer, mens det hverken kan af- eller bekræftes, om forbudsordningen har haft 
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en reducerende effekt på bidskader på mennesker eller andre hunde, eller om for-
buddet har haft en positiv effekt på borgernes oplevelse af sikkerhed og tryghed. Så-
fremt der ønskes en solid baggrund for at opretholde forbuddet på sigt, bør der derfor 
foretages endnu en validering af forbuddets effekt om nogle år. Ophævelse af obser-
vationslisten synes hensigtsmæssig.  
 
Endelig skal vi bemærke, at der under pkt. 2. i lovforslagets § 1 henvises til ”§ 1 b” i 
den eksisterende lov. En sådan synes imidlertid ikke at eksistere. 
 
Høringssvaret er forestået af temakoordinator for husdyr, seniorforsker Karin Hjel-
holt Jensen, Institut for Husdyrvidenskab.  
 
Med venlig hilsen 
 
Karl Tolstrup 

Specialkonsulent,  

koordinator for myndighedsrådgivning 
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