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Vedr. Høring over betænkning om revision af hundeloven
Justitsministeriet har udsendt betænkning om revision af hundeloven i høring, og i
den forbindelse har Jægerforbundet følgende bemærkninger:
Jægerforbundet anerkender, at der i betænkningen er lagt op til visse stramninger og
præciseringer af gældende lovgivning primært med henblik på myndighedernes
(politiets) muligheder for tiltag i forhold til hunde der kan være farlige for
omgivelserne. Desuden ønsker man at ændre reglerne for optagelse af hunde.
Vedr. Ændring i reglerne for optagelse af hunde.
Danmarks Jægerforbund påpeger, at jagthunde der anvendes på jagt, i perioder
under jagten kan være væk fra føreren og derfor ikke umiddelbart vil kunne skelnes
fra en evt. bortløben hund. Jagthunde trænes netop i at drive med vildtet, og derved i
at arbejde selvstændigt uden visuel kontakt til føreren.
Vi har nu senest i et par tilfælde oplevet, at personer med ukendskab til jagt har
optaget jagthunde, som de har set i terrænet nær offentlige veje og kørt dem til
politiet. Hundeførerne er derved kommet i den situation, at de har frygtet for deres
hundes liv og søgt disse på jagtterrænerne for blot at måtte konstatere, at hundene er
indbragt typisk på hundepensionater. Dette har i en misforstået hensyntagen til
hundene medført betydelige omkostninger til hundepensionatet, men også
bødeforlæg fra politiet for både at have anvendt hunden på jagt uden brug af
halsbånd med hundetegn og for at have ladet hunden ”strejfe rundt”.
Særligt udstedelse af en bøde er for os dybt urimeligt.
Forekommer der fejlagtigt en optagelse af hunden under den lovpligtige aktive brug af
hunden til jagt (i henhold til jagtlovens krav om at medbringe apporterende hund på
jagt på småvildt, samt reglen om eftersøgning af hjortevildt inden for 6 lystimer med
schweisshund) bør der i sådanne tilfælde ikke udskrives bøder.
Vedr. Ændring om oplysninger på lovpligtigt hundetegn.
Jægerforbundet understreger, at jagthunde af sikkerhedsmæssige årsager ofte ikke
bærer halsbånd under jagt. Halsbånd har ført til mange uheldige ulykker med skader
og dødsfald hos udøvende jagthunde, når hundene i krat og lignende er kommet til at
hænge fast i halsbåndet. Særligt for gravsøgende hunde er det direkte uforeneligt
med dyrevelfærd, at hundene går i grav med halsbånd på, idet hunden vil blive kvalt i
graven, såfremt den kommer til at hænge fast i eks. en trærod.
Det er derfor stærkt tilrådeligt, at der tilføjes en bemærkning om, at jagthunde under
jagt fritages for reglen om at bære hundetegn. Hunde i Danmark er jo allerede enten
chipmærket eller ID-tatoveret, og opført i Det Centrale Hunderegister. Jægerforbundet
henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at hunde der bruges af politiet og
forsvaret heller ikke nødvendigvis bærer halsbånd i aktiv tjeneste.
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I henhold til ovenstående bemærkninger ønsker Jægerforbundet at præcisere dele af
den nuværende lovgivning, der skaber uberettigede sanktioner for jægerne:
Vedr. Sanktionsniveau.
Danmarks Jægerforbund har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i
revisionen, men ønsker at få fjernet den nuværende vejledende bødepåstand på 800
kr. ved optagelse af hunde på jagt. Hvis optagelsen er sket, når hunden har været i
brug under jagt og på præmisser under den lovpligtige aktive brug af hunden til jagt,
bør der ske undtagelse af bødeforlæg.
Vi har aktuelt et tilfælde med en jæger, som mister sin hund under jagt (blev optaget
og kørt til politiet), og jægeren har efterfølgende fået et bødeforlæg på 4500 kr.
udover at have måtte betale over 1000 kr. til pensionatet, hvor hunden nåede at være
i kort tid. Disse bødetakster står i et urimeligt forhold til ”forseelsen”.

Danmarks Jægerforbunds generelle indtryk af revisionen er, at de i høringen
udarbejdede ændringer og præciseringer forekommer formålstjenlige og øger
muligheden for sanktioner i forbindelse med overtrædelser af gældende lovgivning,
herunder hundeloven og dyreværnsloven, hvilket Jægerforbundet bifalder.
Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
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