
| 

Farlige hunde efter 2010 

-typisk adfærd og konkrete cases  

 
Dyrlæge Pernille Hansen, 2. oktober 2013 

 

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
FLF Alm.del  Bilag 21
Offentligt



| 

De hundesagkyndiges arbejde 

• Fem hundesagkyndige  dyrlæger i Danmark 

• Hunde, som vurderes som farlige for omgivelserne § 6, stk. 2 

• Procedure  

• Politiet kontakter hundesagkyndig 

• Hundesagkyndig læser sagsrapporter 

• Adfærdstest og fysisk undersøgelse 

• Hundesagkyndig skriver rapport med anbefaling til politiet 
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Farlige hunde efter 2010 

Forbudte racer

Skambidning

Adfærdsvurdering
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De hundesagkyndiges arbejde 

• Sager fra marts 2010 til oktober 2013 

• Færre sager 

• Mindre alvorlige bidsår 

• Racefordeling 
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Farlige hunde efter 2010 

• Racen forudsiger ikke hundens farlighed 

• Individuelle forskelle lige så afgørende som racemæssige 

• Kombination af hund og ejer 
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Case – ”Max” 

• Hanhund 2½ år 

• Bidt labrador, colliehvalp på 4 mdr. og tredje hund af 

mindre race. 

• Ejeren måtte slå Max  for at få den til at slippe, slæbt 

mindre hund 20 meter 

• Løbet efter eller direkte mod andre hunde 

• Ejeren mener, at det blot har drejet sig om ubetydelige 

”dominanskampe” 
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Case – ”Max” 

• Adfærdstest 

• Venlig og imødekommende over for fremmede mennesker, også 

når hunden trues 

• Kraftig truende adfærd over for små hunde 

• Ejer kan nemt styre hunden 

• Lystrer godt 

• Fysisk undersøgelse 

• Ingen bemærkninger 
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Case – ”Max” 

• Race 

• Schæfer 

• Problem 

• Overdreven truende adfærd hos hund 

• Manglende ansvarsbevidsthed/vilje hos ejer 

• Hundesagkyndiges anbefaling 

• Påbud om snor 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://danske-dyr.dk/dd_medier/20090811/187162.600_448.jpg&imgrefurl=http://danske-dyr.dk/Sv%C3%A6r/dyr/Sch%C3%A6ferhund/&usg=__rK-VOMi4R1MnX8hRgH5raZaspak=&h=448&w=600&sz=129&hl=da&start=1&sig2=afOb0RtAT3zsF_0uQf0o5g&zoom=1&tbnid=oqh4nHHZzOhmBM:&tbnh=101&tbnw=135&ei=sohIUqDKFcKI4gThzYDQBw&prev=/search?q=sch%C3%A6ferhund&hl=da&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCoQrQMwAA
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Case – ”King” 

• Hanhund, 1½ år gammel 

• Flere sager om bid af mennesker og anden hund 

• Overfladiske bidsår 

• Uprovokerede bid 

• Berusede personer 

• Ejer lever på gaden med hunden 
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Case – ”King” 

• Adfærdstest 

• Venlig, tillidsfuld og imødekommende over for kendte personer 

• Meget lav tærskel for aggression over for fremmede personer 

• Frygt/aggression over for ejeren 

• Aggression over for andre hunde 

• Lystrer kommandoer fra ejer 

• Fysisk undersøgelse  

• Intet at bemærke 

• Vægt ca. 50 kg 
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Case – ”King” 

• Race: 

• Blanding af Broholmer, Labrador og Rottweiler 

• Problem: 

• Ejerens evne til at håndtere hunden fuldstændig uacceptabel  

• Hunden er unormalt frygtsomt og har  

   en lav tærskel for aggression 

• Anbefaling: 

• Aflivning 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://hundeejere.dk/hunderacer/broholmer/broholmer-95ivarr.jpg&imgrefurl=http://hundeejere.dk/hunderace/broholmer.html&usg=__7VwZz-l4knr5LzAsTr9n6-32a_k=&h=600&w=800&sz=77&hl=da&start=3&sig2=Qk7NfYEM6EW-HBK0S-Vk0Q&zoom=1&tbnid=yv6w0mfmqZq1UM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=tg1IUtirI8Ld4QTLx4G4DQ&prev=/search?q=broholmer&hl=da&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CC8QrQMwAg
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Hvornår er en hund til fare/gene for 
omgivelserne? 

Hunde 

• Normalt fungerende hunde med 

grad af uønsket adfærd 

• Hunde med unormal adfærd 

Ejere 

• Ringe ansvarsbevidsthed 

• Lavt overskud og  dårlig evne til 

tage vare på en hund 

• For ringe viden om 

hundeadfærd 

• Uheldige episoder 


