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for 

Udvalget om hunde 
 
1. I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde hunde, der i 
pressen og den offentlige debat ofte er blevet betegnet som ”kamp- eller 
muskelhunde”. Ifølge Dansk Kennel Klub findes der ca. 20.000 af disse 
hunde i Danmark. Dansk Hunderegister har gennem de seneste 5 år også 
registreret en stigning i antallet af nogle af de hunderacer, der fra natu-
rens hånd siges at have en lidt ”kortere lunte” end andre hunde, og hvor 
måden hunden avles og opdrættes på, og måden den efterfølgende hånd-
teres på af besidderen, er afgørende for, om hunden bliver aggressiv og 
virker truende eller måske ender med at gå til angreb på andre dyr eller 
mennesker.  
 
Regeringen ændrede allerede i 2003 hundeloven med bl.a. det formål at 
udvide politiets muligheder for at gribe ind over for hunde, der - uanset 
race - har vist sig at være farlige for deres omgivelser, eller som har vist 
tegn på at kunne være farlige eller skræmmende, men som endnu ikke 
har forvoldt skade.  
 
Der har imidlertid i den senere tid – navnlig med udgangspunkt i konkre-
te sager – på ny været debat om de farlige hunde. Der stilles således nu 
fra flere sider spørgsmålstegn ved, om den gældende lovgivning på om-
rådet er tilstrækkelig. Spørgsmålet om farlige hunde har også været drøf-
tet i Folketinget bl.a. i forbindelse med forslag til folketingsbeslutning 
om muskelhundetegn (B 62 af 21. februar 2008).  
 
Hertil kommer, at flere af bestemmelserne i den oprindelige hundelov, 
der trådte i kraft den 1. januar 1938, i dag ikke forekommer tidssvarende. 
Det gælder f.eks. den meget detaljerede bestemmelse i hundeloven om, 
hvornår besidderen af en hund er forpligtet til at føre hunden i snor, her-
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under f.eks. den del af bestemmelsen, der skelner mellem, om hunden 
holdes i en stor eller mindre by.  
 
2. Som følge af det anførte finder Justitsministeriet, at der kan være be-
hov for en samlet gennemgang af lovens regler. 
 
Der kan således bl.a. være grund til at overveje, om der er behov for 
yderligere tiltag i forhold til hunde, der kan være farlige for omgivelser-
ne, og i givet fald hvilke tiltag der vil kunne være egnede. I den forbin-
delse kan der bl.a. være behov for at overveje, om der kan være anled-
ning til at præcisere eller udbygge hundelovens regler om politiets mu-
lighed for at gribe ind over for farlige hunde. Der har også været rejst 
spørgsmål om, hvorvidt der eventuelt kan være anledning til i visse til-
fælde at stille uddannelseskrav til hundeejere. 
 
Endvidere kan det være relevant at overveje, om reglerne om mærkning 
og registrering af hunde er fuldt ud tidssvarende.  
 
Herudover kan det bl.a. overvejes, om det vil være en fordel i et vist om-
fang at udvide det gældende krav om, i hvilke tilfælde hunde skal føres i 
snor.  
 
Som et andet spørgsmål kan nævnes, at det over for Justitsministeriet er 
oplyst, at flere hundeklubber tilbyder forsvars- og beskyttelsestræning af 
hunde. I nogle tilfælde skal denne form for træning have medført, at en 
del af hundene er blevet frustrerede og aggressive over for mennesker. 
Der kan derfor også være anledning til at overveje, hvorvidt der bør fast-
sættes nærmere regler for denne form for træning.  
 
Endelig kan det nævnes, at der bl.a. også kan være anledning til at over-
veje om det strafniveau, der gælder for overtrædelse af hundelovens for-
skellige bestemmelser, i alle tilfælde er passende, eller om der kan være 
behov for tilpasning af strafniveauet. 
 
3. På den anførte baggrund har Justitsministeriet besluttet at nedsætte et 
udvalg, der skal foretage en gennemgang af hundeloven med henblik på 
at overveje, i hvilket omfang der kan være behov for ændringer i loven. I 
det omfang udvalget finder, at der er behov for lovændringer, anmodes 
udvalget om at udarbejde udkast til lovbestemmelser. 
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Det forudsættes, at udvalget som grundlag for sine overvejelser i fornø-
dent omfang indhenter oplysninger om retsstillingen og erfaringerne i 
andre lande, herunder i de øvrige nordiske lande. 
 
Udvalget skal så vidt muligt færdiggøre sit arbejde i løbet af 2010. 
 
4. Udvalgets sammensætning: 
 
Udvalgets formand: Landsdommer NN (udpeges af Justitsministeriet). 
 
Udvalget sammensættes i øvrigt således: 
 
- 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Kennel Klub 
- 1 medlem udpeget efter indstilling fra Danmarks civile Hundefører-

forening 
- 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dyrenes Beskyttelse 
- 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dyreværnsrådet 
- 1 medlem udpeget efter indstilling fra Den Danske Dyrlægeforening  
- 1 medlem udpeget efter indstilling fra Rigsadvokaten 
- 1 medlem udpeget efter indstilling fra Rigspolitiet 
- 1 medlem fra Justitsministeriet 
 
Udvalget kan efter behov indhente udtalelser og afholde møder med be-
rørte myndigheder og organisationer mv., der ikke er repræsenteret i ud-
valget.  
 
Udvalgets sekretariatsfunktion varetages af Justitsministeriet. 
 


