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Justitsministeriet 

Civil- og Politiafdelingen 

Dyrevelfærdskontoret 

15. februar 2010 

Vedr. bemærkninger til delbetænkningen om farlige hunde 

Danmarks Jægerforbund har forholdt sig til den fremsendte delbetænkning fra 

Justitsministeriets Hundeudvalg af 20. januar 2010. Jægerforbundet har 

forståelse for, at der er et behov for et indgreb og en lovændring, der kan reducere 

problemet med aggressive hunde og uansvarlige hundeejere, samt at loven skal 

være administrativ mulig at håndtere. 

 

Forbud mod visse hunderacer 

Jægerforbundet tager dog kraftig afstand fra enhver form for forbud mod visse 

hunderacer, sådan som det fremgår af betænkningens afsnit 7.3. Vi mener ikke at 

hundenes aggressivitet altid kan henføres til bestemte racer, da forkert avl, forkert 

opdræt og manglende færdigheder hos ejeren kan udvikle farlig aggressivitet hos 

alle hunderacer. Vi er på den måde meget enige med konklusionerne fra 

lovrevisionen i Sverige i 2007. 

 

Et raceforbud kan få den konsekvens, at personer med behov for at eje farlige 

hunde retter deres fokus mod andre racer, der kan avles og opdrættes i en 

aggressiv retning. Dette kan medføre et skred, hvor loven løbende udvides til at 

omfatte flere og flere hunderacer, herunder også racer af mere fredelig karakter. 

Dette kan skabe en unødig frygt hos mange hundeejere og hundekenneler, der 

udfører et seriøst og ansvarligt arbejde. Således støtter Jægerforbundet udvalgets 

holdning om, at fokusere på hundeejere med hunde, der udviser farlig adfærd, 

eller skaber frygt i deres omgivelser. 

 

Fastholdelse af høringssvar fra september 2009. 

Jægerforbundet fremsendte i september 2009 et høringssvar til Justitsministeren 

vedrørende ændring af lov om hunde og dyreværnsloven. Vi vil understrege, at vi 

fastholder samtlige holdninger fra dette høringssvar, hvilket i korte træk omfatter: 
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- Af forslagets § 3 stk. 1 fremgik det at alle hunde skal føres i snor i 

byområder, hvilket vil umuliggøre jægernes opgave med at regulere visse 

vildtarter i byområderne i overensstemmelse med § 24 i lov om jagt og 

vildtforvaltning.  Ligeledes udelukker et påbud om lineføring i byområder 

den hundetræning, der sikrer optimal uddannelse af jagthunde og 

hundeejere, da dette ofte foregår på sportspladser og lignende i 

byområder.  

- Af forslagets § 6 stk. 4 fremgik det at hunde, der har skambidt et 

menneske eller et dyr, skal aflives. Det vil i en lang række tilfælde skabe 

tvivl om hvorvidt jagthunde og schweisshunde skal aflives, idet disse hunde 

i forbindelse med jagtudøvelse KAN tage ikke-skudt vildt og herunder 

desværre også i enkelte tilfælde katte som antræffes ude i naturen. 

Ligeledes er det en kendsgerning at der kan opstå almindelig instinktivt 

slagsmål blandt hunde, herunder hanhunde under jagt, hvor den ene hund 

vil fratage en anden hund dets bytte.  

 

Vi skal derfor kraftigt anmode om, at eventuelle ændringer i hundeloven fuldt og 

helt udelader ovenstående to forslag, eller at jagt- og schweisshunde undtages. 

 

Andet 

Jægerforbundet ser frem til at følge den videre proces omkring ændring af lovene. 

Vi står selvfølgelig altid til rådighed med yderligere oplysninger. 

 

 
Med venlig hilsen 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 
                   


