
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017

Forslag
til

Lov om ændring af lov om hunde
(Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde)

§ 1

I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar
2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 b indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Uanset stk. 1 kan politiet i særlige tilfælde afgøre,

at en hund ikke skal aflives, men udføres fra Danmark inden
for en af politiet fastsat frist, når hunden har oprindelse i et
andet land end Danmark, når det med rimelighed kan anta-
ges, at hundens besidder ikke har været bekendt med, at
hunden er forbudt, jf. § 1 a, og når hunden ikke er indført
erhvervsmæssigt. Omkostninger forbundet med udførsel af
hunden afholdes af hundens besidder.«

2. I § 6 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Politiet kan beslutte at anbringe hunden i pension,

indtil der er truffet afgørelse efter § 1 b, stk. 6, om udførsel
af hunden, og hvis der træffes afgørelse om, at hunden skal
udføres, indtil hunden kan udføres. Politiet kan også anbrin-
ge hunden i pension under sagens behandling, hvis politiets
eller Rigspolitiets afgørelser indbringes for domstolene, jf. §
6 c, stk. 3. Træffes der ikke beslutning om pensionsanbrin-
gelse af hunden, kan politiet give besidderen pålæg om, at
hunden, når den ikke holdes indelukket, skal føres i bånd,
herunder pålæg om, at hunden skal føres i et bånd, der højst
er 2 m langt, eller at hunden skal være forsynet med forsvar-
lig, lukket mundkurv, eller pålæg om begge dele, indtil der

er truffet afgørelse om udførsel af hunden, og hvis der træf-
fes afgørelse om, at hunden skal udføres, indtil hunden kan
udføres.«.

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

3. I § 6 b, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes
efter »stk. 1«: »eller 2«.

4. I § 6 b, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
»Er en hund pensionsanbragt efter stk. 2, kan politiets

omkostninger til transport af hunden fra pensionen til det
sted, hvorfra hunden skal udleveres med henblik på udfør-
sel, ligeledes kræves refunderet af hundens besidder.«

5. I § 6 b indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Ved en afgørelse efter § 1 b, stk. 6, kan politiet

fastsætte vilkår om, at omkostninger som nævnt i stk. 5 skal
betales til politiet, førend hunden kan udføres.«

6. I § 6 c, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 1 b, stk. 1«: »eller
6«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 15. marts 2017.
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