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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fødevarestyrelsen 
Stationsparken 31-330 
2600 Glostrup 
heta@fvst.dk 
 
 

Rødovre, den 2. december 2013 
 
Vedr.:  Høring over forslag til lov om ændring af lov om forbud mod hold af 
ræve/ j.nr.  2013-15-2301-01357. 
 
Fødevarestyrelsen har den 5. november 2013 sendt udkast til ændring af loven om 
forbud mod hold af ræve i høring. 
  
Forslaget har angiveligt alene til formål at ophæve lovens revisionsbestemmelse, 
således at forbuddet mod hold af ræve opretholdes også for så vidt angår hold af ræve 
med henblik på træning af hunde til gravjagt. 
 
Danmarks Jægerforbund kan ikke støtte lovforslaget.  
 
For at kunne foretage en effektiv forvaltning af rævebestanden i Danmark er det af stor 
betydning, at de gravsøgende hunde, der anvendes til jagt og regulering, kan testes og 
oplæres på levende ræve, bl.a. for at kunne udvælge de hunde til avl, som har den mest 
hensigtsmæssige adfærd. 
 
De ræve, som bruges til oplæring af gravsøgende hunde, er tamme. De behandles og 
plejes som tamdyr og opfører sig som tamdyr i deres omgang med mennesker. 
Tamrævene kan på ingen måde sidestilles med farmræve. De er ikke indfanget i 
naturen, og de holdes ikke i små bure, og der findes et sæt regler for opbygning og 
drift af rævehold med minimumskrav for huse, volierer løbegårde m.v., der tilgodeser 
rævenes behov. Rævene er fremavlet fra andre tamræve, de er vaccinerede, 
chipmærkede og registrerede i Dansk Kennel Klub. Der findes ca. 110 tamræve fordelt 
på 31 træningsanlæg i Danmark. 
 
Rævene er oplært til at få en gravsøgende hund til at opføre sig hensigtsmæssigt ved 
mødet med et rovdyr, så hunden ikke farer hårdt frem eller angriber, men lærer 
rovvildtets fært og adfærd at kende, så den stille kan presse rovdyret (ræven) til at 
forlade rørsystemet (graven). Ræv og hund er adskilt i træningsanlægget, så de ikke 
har fysisk kontakt, og hverken ræv eller hund lider nogen form for overlast under 
træningen. 
 
I vore nabolande, Norge, Sverige og Tyskland, anvendes der ligeledes tamræve til 
oplæring af gravsøgende hunde, og der er så vidt vides ingen overvejelser om at 
begrænse denne praksis. Et dansk forbud vil derfor blot medføre, at de gravsøgende 
hunde sendes til oplæring i udlandet. 
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Gravhunde der har lært at have respekt for ræven og som har lært taktik som middel til 
at få ræven til at forlade graven uden uhensigtsmæssig konfrontation, er også vigtige 
for indsatsen for at bekæmpe rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis), 
som er påvist i den danske natur, og som kan være livsfarlig for mennesker.  
 
Oplærte gravhunde anvendes endvidere ved bekæmpelse af mårhund, som er en 
invasiv art i Danmark, og som dermed er uønsket i den danske natur, hvor den kan 
udgøre en trussel mod fugle og mindre pattedyr. Mårhunden kan ligesom ræven være 
bærer af rævens dværgbændelorm (og f.eks. rabies). 
 
Det er endvidere anerkendt, at en vis prædatorkontrol kan være nødvendig af hensyn 
til den øvrige fauna, og her er gravjagt i mange situationer den eneste brugbare 
metode, da en intensiv jagtaktivitet oven på jorden kan have en vis forstyrrelseseffekt. 
Naturstyrelsen har taget konsekvensen af dette, bl.a. ved at finansiere og anlægge 
kunstgrave i vildtreservater, for at beskytte jordrugende fugle, som er særligt sårbare. 
 
Tilsvarende gælder, at ræven er en betydende prædator for markvildtet, så en vis 
prædatorkontrol er nødvendig for at beskytte det sårbare markvildt. I lyset af det store 
markvildtprojekt, som med offentlige tilskud udfoldes i de kommende år, virker det 
derfor uhensigtsmæssigt med et forbud mod hold af ræve til gravtræning, som i høj 
grad vanskeliggør mulighederne for en effektiv gravjagt.  
 
Danmarks Jægerforbund skal derfor på det kraftigste anbefale, at det også 
fremover skal være tilladt i Danmark at holde et begrænset antal ræve med 
henblik på oplæring af gravsøgende hunde og opfordrer samtidig til en skarp 
kontrol med forholdene for rævene. Det er i Jægerforbundets interesse, at der 
ikke hersker nogen tvivl om den dyrevelfærdsmæssige standard for hold af 
træningsræve.  
 
Med venlig hilsen 
 
Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
  3 

 


