Fakta om forslag til ny hundelov
Fødevareministerens forslag til ny hundelov
lægger blandt andet op til at præcisere
reglerne om skambid og at fastholde det
nuværende forbud mod 13 hunderacer.
Ændring af regler om skambid
Fødevareministeren foreslår at ændre
bestemmelserne om aflivning af hunde, der har
skambidt et menneske eller en anden hund (§ 6,
stk. 5). Det sker for at sikre en ensartet
administration af reglerne.
Det foreslås at indføre en ny præcis definition af
skambid, som skal lægges til grund ved
behandlingen af sagen om skambid fremover.

De 13 forbudte hunderacer er:
1. Pitbull terrier
2. Tosa inu
3. Amerikansk staffordshire terrier
4. Fila brasileiro
5. Dogo argentino
6. Amerikansk bulldog
7. Boerboel
8. Kangal
9. Centralasiatisk ovtcharka
10. Kaukasisk ovtcharka
11. Sydrussisk ovtcharka
12. Tornjak
13. Sarplaninac

Samtidig skal det være muligt for enten politi eller
hundeejer at anmode om en vurdering fra en
hundesagkyndig, inden en evt. beslutning om
aflivning træffes.

Forbuddet blev indført ved den seneste ændring
af hundeloven i 2010 bortset fra to af racerne
(Pittbull terrier og Tosa Inu), som blev forbudt i
1991.

Forbud mod 13 hunderacer
Fødevareministeren foreslår at fastholde det
nuværende forbud mod 13 hunderacer. Forbuddet
gælder både avl og besiddelse af de 13
hunderacer og krydsninger heraf.

Der er i 2013 gennemført en evaluering af
forbudsordningen, og Fødevareministeriet finder
på den baggrund ikke anledning til at foreslå
ændringer af forbuddet.

Observationslisten
Den nuværende hundelov indeholder en såkaldt
observationsliste med 12 hunderacer.

Videre proces
Forslaget til ny hundelov er i høring i fire uger fra
20. september 2013 til 18. oktober 2013.

Fødevareministeren foreslår, at disse hunde ikke
skal omfattes af forbudsordningen, og at
observationslisten ophæves.

Fødevareudvalget holder en høring om
hundeloven 2. oktober 2013.

Fremadrettet vil Fødevareministeriet følge
udviklingen i bidskader opgjort efter hunderace
med henblik på at vurdere behovet for evt. mulige
ændringer i forbudsordningen.
Håndtering af strejfende hunde
Fødevareministeren foreslår at ændre mark- og
vejfredsloven, sådan at den ikke længere
regulerer hunde, men at bestemmelserne om
hunde – i det omfang det er relevant – overføres
til hundeloven.
Den hidtidige regel i mark- og vejfredsloven om,
at man må skyde omstrejfende hunde, ophæves.
Det betyder, at borgernes mulighed for at øve
selvtægt bliver fjernet. I stedet vil den slags sager
kunne henvises til politiet, og hunde kan
interneres på hundepensioner og dyreinternater
på ejerens regning. På den måde skabes et
økonomisk incitament til at holde styr på sin hund
og sørge for, at den ikke strejfer.
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