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Slutrapport for kampagnen
Ulovlig omsætning af hunde
INDLEDNING

Afsløring af sager med ulovligt opdræt og handel med hunde har afstedkommet et ønske
om at øge de dyrevelfærds- og sundhedsmæssige forhold for hundene. Derudover har
området særdeles stor bevågenhed fra såvel offentligheden som fra det politiske system.
Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har siden 2015 udført en kontinuerlig indsats mod
ulovlig handel og opdræt af hunde, herunder også ulovlig import, på baggrund af
henvendelser fra borgere, dyreværnsorganisationer og andre myndigheder. De primære
fund ved denne indsats har været erhvervsmæssig handel og/eller opdræt af hunde uden
tilladelse fra Fødevarestyrelsen, overtrædelser i forbindelse med kommerciel indførsel af
hunde til Danmark samt mangelfuld mærkning og registrering af hunde i Dansk
Hunderegister.
Denne kampagne har i forlængelse af ovenstående været en styrket indsats med fokus
på at opspore og identificere borgere, der driver ulovligt erhvervsmæssigt opdræt og
/eller handel med hunde eller som ulovligt importerer hunde til Danmark med henblik på
videresalg.
Bedre regelefterlevelse gennem kontrol og vejledning
Kampagnens formål har været at få opsporet og identificeret borgere, der ulovligt
omsætter hunde, og gennem kontrol og vejledning om reglerne, at få disse hundehold
lovliggjorte.
Øget dyrevelfærd
Det har ligeledes været kampagnens formål at øge dyrevelfærden i hundehold, hvor der
foregår erhvervsmæssigt opdræt og handel med hunde samt hundehold, hvor der er tale
om kommercielt indførte hunde med henblik på videresalg eller formidling. Gennem
kontrol og vejledning tilstræbes at øge antallet af hundehold, der overholder reglerne.
Derigennem forbedres de sundhedsmæssige og velfærdsmæssige forhold for hundene,
og risikoen for, at borgere anskaffer sig en hund, der ikke er opdrættet forsvarligt eller er
syg, minimeres.
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Reducere smitterisici
I forbindelse med ulovlig indførsel af hunde til Danmark er der en potentiel risiko for
overførsel af sygdomme til dyr og mennesker. Derfor har kampagnen også haft til formål
at forebygge den ulovlige indførsel og derigennem reducere risikoen for smitte.
Information
Kampagnens formål har også været at øge borgernes kendskab til reglerne i forbindelse
med erhvervsmæssig omsætning af hunde. Derudover, hvilke forholdsregler man som
borger bør tage i forbindelse med køb af hund således, at markedet for ulovlig
omsætning af hunde mindskes.

KONKLUSION

Der blev i alt gennemført 36 kontroller på baggrund af henvendelser og internetfund
vedrørende ulovlig omsætning af hunde.
I kampagnen gav 42 % af kontrollerne anledning til sanktioner. Det drejede sig primært
om overtrædelse af lovgivningen om kommerciel indførsel af hunde til Danmark og om
erhvervsmæssigt opdræt og/eller handel med hunde. Dette er i overensstemmelse med
Veterinærrejseholdets fund ved tidligere indsatser på området.
Der bør fortsat være fokus på ulovlig omsætning af hunde i Danmark. Den tilsyneladende
omfattende internationale handel med og indførsel af hunde til Danmark kan udgøre en
risiko for indførsel af en række alvorlige og smitsomme sygdomme. Det kan ligeledes
medføre dyrevelfærds- og adfærdsmæssige problemer for hundene, hvis den gældende
lovgivning ikke bliver overholdt. Yderligere bør der fortsat være fokus på at få lovliggjort
hundehold, hvor der drives ulovligt erhvervsmæssigt opdræt og/eller ulovlig handel,
således at det sikres, at hundene holdes og opdrættes under sundheds- og
dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige forhold.
Kampagnen viste desuden, at 25 % af kontrollerne gav anledning til sanktioner for
manglende eller mangelfuld mærkning og registrering af hunde i Dansk Hunderegister.
Mærkning og registrering er vigtig, hvis hunde forvolder skade på personer eller
genstande, men også i forhold til smitteopsporing ved udbrud af smitsomme sygdomme.
11 % af kontrollerne gav anledning til sanktioner for overtrædelser af dyreværnsloven.
Dyrevelfærd for hundene bør stadig være et prioriteret fokuspunkt, da de forhold,
hundene lever under, har stor betydning for deres sundhed, velfærd og adfærd.
For at mindske markedet for ulovlig omsætning af hunde, er det fortsat nødvendigt med
et højt informationsniveau om, hvordan man som hundekøber skal forholde sig ved køb
af såvel udenlandske om danske hunde.
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RESULTATER

I kampagneperioden blev der foretaget i alt 36 kontroller, heraf blev én kontrol udført
som en administrativ kontrol. Kontrollerne har været fordelt over hele landet.
31 kontrolbesøg blev gennemført på baggrund af henvendelser fra borgere,
dyreværnsorganisationer, andre myndigheder samt Gul & Gratis og Den Blå Avis. 5
kontrolbesøg blev gennemført på baggrund af internetsøgning.
Fødevarestyrelsen undersøgte ved hver kontrol forhold vedr. dyrevelfærd, omsætning og
godkendelser.


7 ud af 36 kontroller gav ikke anledning til sanktioner eller vejledninger.



14 ud af 36 kontroller gav udelukkende anledning til vejledninger.



15 ud af 36 kontroller gav anledning til sanktioner og vejledninger.

(tabel 1)
I alt blev der givet 21 indskærpelser, 3 påbud og 4 politianmeldelser (tabel 2 og 3).
Fødevarestyrelsen har ved 20 kontroller givet i alt 39 vejledninger (tabel 2 og 3).
Dyrevelfærd
Ud af 36 kontroller gav 4 anledning til sanktioner vedr. dyrevelfærd.
1 hundehold fik en indskærpelse for overtrædelse af dyreværnsloven i forhold til
indretningen af hundenes opholdsrum.
1 hundehold fik et påbud om, at få en hundehvalp med neurologiske symptomer tilset af
en praktiserende dyrlæge med henblik på diagnose og behandling.
1 hundehold blev politianmeldt for formodet overtrædelse af dyreværnsloven i
forbindelse med formodet ulovlig ørekupering af hunde. Dette hundehold blev desuden
politianmeldt for formodet overtrædelse af hundeloven i forhold til hold af ulovlige
hunderacer.
1 hundehold blev politianmeldt for formodet overtrædelse af dyreværnsloven i
forbindelse med erhvervsmæssigt opdræt af hunde uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
Tilladelse til erhvervsmæssigt opdræt og eller handel med hunde
Ud af 36 kontroller gav 7 kontroller anledning til sanktioner vedrørende tilladelse til
erhvervsmæssigt opdræt og eller handel med hunde.
1 hundehold blev på baggrund af gentagne overtrædelser af lovgivningen politianmeldt
for fortsat formodet erhvervsmæssigt opdræt uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
2 hundehold fik indskærpelser for manglende tilladelse til handel med hunde i forbindelse
med kommerciel indførsel af hunde til Danmark med videresalg og formidling for øje. Der
var i disse tilfælde tale om kommerciel indførsel af hunde fra henholdsvis Polen, Bosnien
Hercegovina og Rumænien.
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2 hundehold fik indskærpelser for manglende tilladelse til erhvervsmæssigt opdræt af
hunde, idet der blev opdrættet 3 eller flere kuld hvalpe om året.
2 hundehold med tilladelse fra Fødevarestyrelsen til erhvervsmæssigt opdræt af hunde
fik indskærpelser for, at have udvidet eller foretaget væsentlige ombygninger uden
Fødevarestyrelsens godkendelse.
Herudover blev der givet i alt 17 vejledninger om tilladelse fra Fødevarestyrelsen til
erhvervsmæssigt opdræt og/eller handel med hunde.
Kommerciel indførsel af hunde til Danmark
Ud af 36 kontroller gav 3 kontroller anledning til i alt 7 sanktioner for overtrædelser i
forbindelse med kommerciel indførsel af hunde til Danmark.
3 fik indskærpelser for manglende registrering som importør hos Fødevarestyrelsen i
forbindelse med kommerciel indførsel af hunde fra henholdsvis Polen, Bosnien
Hercegovina, Rumænien og Storbritannien.
2 fik påbud om isolation af henholdsvis 6 hunde fra Storbritannien og 3 hunde fra Polen,
idet disse ikke levede op til de gældende regler for kommerciel indførsel
Der blev desuden givet 2 indskærpelser for henholdsvis manglende fremvisning af
ledsagedokumenter og gyldige ledsagedokumenter i form af bl.a. selskabsdyrspas og
veterinærcertifikater.
Derudover blev der givet 10 vejledninger om reglerne vedrørende registrering som
importør i forbindelse med kommerciel indførsel af hunde, samt 4 vejledninger om
reglerne vedrørende ledsagedokumenter ligeledes i forbindelse med kommerciel
indførsel.
Mærkning og registrering i Dansk Hunderegister
Ud af 36 kontroller blev der givet 9 sanktioner for overtrædelser af reglerne for
mærkning og registrering i Dansk Hunderegister.
Alle 9 sanktioner var indskærpelser givet for henholdsvis uoverensstemmelse mellem det
faktiske antal hunde på adressen og det registrerede antal hunde på den pågældende
adresse i Dansk Hunderegister samt hunde, der ikke var chipmærkede og dermed heller
ikke registrerede i Dansk Hunderegister.
Derudover gav Fødevarestyrelsen 8 vejledninger om mærkning og registrering i Dansk
Hunderegister.
Samlet set blev der ved 35 kontrolbesøg set 457 hunde. Den sidste kontrol var en
administrativ kontrol.
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METODE

Kontrolkampagnen blev gennemført fra 1. september 2017 til 30. november 2017.
Forud for kampagnen blev interessenter herunder Dyrenes Beskyttelse, DOSO, Den
Danske Dyrlægeforening, Dansk Kennel Klub og politiet, samt Den Blå Avis og Gul &
Gratis informeret om kampagnen.
Fødevarestyrelsen har desuden informeret om kampagnen på Fødevarestyrelsens
hjemmeside og Facebookside.
Veterinærrejseholdet har i samarbejde med Fødevarerejseholdet lavet internetresearch
via internetmedier som Facebook, Google, Gul & Gratis og Den Blå Avis for at opspore og
identificere borgere, hvor der kunne være tegn på ulovlig omsætning af hunde. Dette
medførte i alt 5 kontrolbesøg.
Derudover har Veterinærrejseholdet aflagt 31 kontrolbesøg på baggrund af henvendelser
fra borgere, dyreværnsorganisationer, andre myndigheder, Gul & Gratis, Den Blå Avis,
Dansk Kennel Klub og anonyme henvendelser.
Alle internetfund og henvendelser er blevet visiteret af Veterinærrejseholdet. Visiteringen
af sagerne er sket henholdsvis ved hjælp af internetmedier og ved opslag i interne
systemer. I hvert tilfælde er der foretaget en konkret veterinærfaglig vurdering af sagen
og dens omfang.
Kontrolbesøgene har som udgangspunkt været uanmeldte og blev udført af 2 dyrlæger
fra Veterinærrejseholdet.
I de tilfælde, hvor Fødevarestyrelsen har vurderet, at der kunne være tale om særlige
forhold, der kunne indebære risici for de tilsynsførende, har Fødevarestyrelsen anmodet
politiet om bistand til kontrollen.
Ved hvert kontrolbesøg blev følgende afklaret:
 Hvorvidt der var tale om dyreværnsmæssige overtrædelser i hundeholdet
 Hvorvidt der var tale om erhvervsmæssig handel med og/eller opdræt af hunde
og herunder krav om tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
 Hvorvidt der var tale om ulovlig import herunder kontrol af selskabsdyrspas,
vaccinationsstatus, især for Rabies, ledsagende dokumenter samt registrering hos
Fødevarestyrelsen som importør.
 Mærkning og registrering i Dansk Hunderegister, herunder opslag i Dansk
Hunderegister og aflæsning af chip.
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TABELLER OG FIGURER

Tabel 1:
Samlet oversigt over kontrolresultater
Kontrolresultat

Antal kontroller

Ingen anmærkninger

7

Udelukkende vejledninger

14

Sanktioner og vejledninger

15

I alt

36

Tabel 2:
Fordeling på vejledninger og sanktioner
Fordeling

Antal kontroller, der gav
anledning til
vejledning/sanktion

Antal vejledninger
/sanktioner

20
14
3
2

Vejledninger
Indskærpelser
Påbud
Politianmeldelse

39
21
3
4

Tabel 3:
Vejledninger og sanktioner pr. lovgivningsområde
Lovgivningsområde
Vejledning
Indskærpelse Påbud
Omsætning
Importregistrering
10
3
Gyldige ledsagedokumenter
4
1
Ingen ledsagedokumenter
1
Offentlig isolation
Godkendelse
Tilladelse til erhvervsmæssigt opdræt/handel med
hunde
17
6
Mærkning og anmeldt til registrering i Dansk
Hunderegister
8
9
Dyrevelfærd
Dyreværn
1
Dyrlægetilsyn
Tilladelse til erhvervsmæssigt opdræt/handel med
hunde

Hundeloven
Ulovlig hunderace

Politianmeldelse

2

1

1
1
1

1
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