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Skambid 

• Nuværende lovgivning 

• Adfærdsmæssige baggrund 

• Udfordringen 

• Forslag til løsning 
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Skambid – nuværende lovgivning  

• Skambidning § 6, stk.5 

• Skambidning = alvorlig bidskade = sår eller flænger, der kræver 

syning, læge/dyrlægebehandling, og evt. sygemelding   

• Sket ved et overfald 

• Politidirektøren skal lade hunden aflive 

• Ingen vurdering af hundesagkyndige 

• Juridisk definition 

•  Ingen relation til virkeligheden 
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Skambid – nuværende lovgivning 

• Problem ved nuværende lovtekst 

• Bidsår på hunde sys ofte 

• Bidsår på mennesker sys sjældent 

• Det er langt mere normalt og acceptabelt at en hund bider ud efter 

en anden hund, end at en hund bider et menneske 

• Definition af overfald er for upræcis 
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Skambid – nuværende lovgivning 

• Problem ved nuværende lovtekst 

 

• En hund, der har bidt en anden hund, vil ofte dømmes langt 

hårdere end en hund, der har bidt et menneske 

• Hunde, der har bidt en anden hund, risikerer meget nemt at skulle 

aflives 
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Skambid – adfærdsmæssige baggrund 

• Bidehæmning 

• Naturlig adfærdsmæssig hæmning mod at bide hårdt 

• Bidsår, der indikerer, at hunden er farlig 

• Hunden har ingen bidehæmning 

• Karakteristik brugt af adfærdsforskere (Joel Dehasse, Ian Dunbar, 

Kendal Shepherd) 
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Skambid – adfærdsmæssige baggrund 

• Rigtig mange hunde vil 

snappe ud/bide, hvis de bliver 

tilstrækkeligt pressede 

• Normal adfærd 

• Især efter en anden hund 

• Et problem, hvis hundens 

reaktion ikke er 

proportional med den 

trussel, den udsættes for 
 

Kendal Shepherd: The latter of aggression 
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Skambid - udfordringen 

 

• Adfærd hos hunde og deres ejere er meget kompleks  

• Udfordringen er at lave en lovgivning, der rammer ”de 

rigtige”  (ved brug af færrest mulige ressourcer) 
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Skambid- forslag til løsning 

• Arbejdsgruppen om skambid: 

• Ny patologisk definition af skambid 

• ”Skambid” medfører,  at politiet skal tage hunden i deres 

varetægt 
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Skambid – forslag til løsning 

• Patologisk definition af skambid 

• Flere dybe punktformige sår, der når dybt ned i underhuden eller 

 ned i muskulatur – Det skal tydeligt fremgå, at der er tale om 

 flere bid og at det er foregået med nogen voldsomhed eller 

• Udrivning ( dyb flænge) i underhud/muskulaturen eller 

• Bidlæsioner, der medfører tab af væv (bortset fra ubetydelige 

 skader på hundeører) eller 

• Bidlæsioner, der medfører døden    
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Skambid – forslag til løsning 

• Politi og ejer kan kræve sagen vurderet af hundesagkyndig  

• Situationen vurderes 

• Overfald eller anden farlig adfærd 

• Forskel på adfærd overfor mennesker og hunde 

• Ejerens ansvarlighed 

• Hundesagkyndig kan give anbefaling uden at se hunden, 

hvis oplysninger er tilstrækkelige 


