Fakta om resultat af evaluering af
hundelov
Fødevareministeriet har i 2013 fået
evalueret hundeloven – herunder forbuddet
mod bestemte hunderacer og bestemmelsen
om, at hunde skal aflives, hvis de skambider
mennesker eller andre hunde.
Evaluering af regler om skambid
En arbejdsgruppe har evalueret hundelovens
bestemmelser om skambid. Arbejdsgruppen
bestod af følgende medlemmer:









Fødevarestyrelsen
KU SUND
Den Danske Dyrlægeforening
Danmarks Civile Hundeførerforening
Dansk Kennel Klub
Det Veterinære Sundhedsråd
Retslægerådet
Lægeforeningen

Arbejdsgruppen er kommet med en række
anbefalinger til den nye hundelov, der skal sikre
en mere ensartet administration af sager om
skambid.
Arbejdsgruppen anbefaler, at der fremover
anvendes en præcis definition af skambid, der

beskriver, hvilke skader (art og omfang) der skal
være tale om, for at man kan tale om skambid.
Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at det
indgår i vurderingen af en konkret situation,
hvilken adfærd hunden har udvist. Fx om hunden
har skambidt ved overfald eller anden tilsvarende
uacceptabel og farlig adfærd, eller om hunden har
udvist normal adfærd og bidt i selvforsvar.
Arbejdsgruppen anbefaler, at politiet eller
hundens ejer (besidderen) – i modsætning til i
dag – kan anmode om, at en sagkyndig
undersøger hunden, inden der træffes afgørelse
om aflivning af en hund, der har skambidt et
menneske eller en hund.
Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der ikke
gøres forskel på, om en hund bider en anden
hund eller et menneske. Det er begrundet i, at de
fysiske skader vil være de samme.
Tal fra Justitsministeriet viser, at 157 hunde er
aflivet, fordi de har skambidt. Ud af disse
omhandler 66 sager hunde af racer, der figurerer
på forbudslisten. Dvs. at sager om forbudshunde,
der skambider, udgør over 40 procent af det
samlede antal sager om skambid.

Evaluering af forbud mod 13 hunderacer
Københavns Universitet har foretaget
evalueringen af hundelovens forbudsordning.
Evalueringen er sket på baggrund af data og
informationer fra:
 Dansk Hunderegister
 Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense
Universitets Hospital
 Dyrehospitaler i København, Svendborg og
Århus
 Panelundersøgelse
 Hundesagkyndige
 Dyrekassen Danmark
 Rigspolitiet
 Medieomtale
Københavns Universitet konkluderer, at
hundelovens forbudsordning har haft som
konsekvens, at antallet af hunde af de forbudte
racer i Danmark er mindsket.
Derudover viser en panelundersøgelse en positiv
holdning blandt både hundeejere og ikkehundeejere til et forbud mod visse hunderacer. 55
% af hundeejerne og 64 % af ikke-hundeejerne
er enten enige eller meget enige i et forbud.
Københavns Universitet konkluderer, at de ikke i
det indsamlede materiale kan se en effekt på
antallet af bid på mennesker og hunde.
Der har været adgang til meget sparsomt
datamateriale, både fordi der findes ganske lidt
viden om de forbudte hunderacers bidmønster før
hundelovens ikrafttræden, men hovedsagelig fordi
hundeloven kun er tre år gammel.
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