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DANSK KENNEL KLUB 

• Danmarks største forening for hundeejere  

– med racehunde og blandingshunde 

 

• 33.000 medlemmer i selve DKK 

 

• Frivillig, ulønnet bestyrelse valgt direkte af 

medlemmerne 

 

• 45.000 medlemmer i de 70 tilknyttede 

racespecialklubber 
  



NY TENDENS 

Ny tendens i overfald fra omkring år 2000  

 

Som ”lyn fra en klar himmel” 



HUNDE ER FORSKELLIGE 

• Hyrdehund  

 

• Rottehund 

 

• Jagthund 

 

• Vagthund 



PITBULLS ER NOGET SÆRLIGT 

• Stort gå-på-mod 

 

• Stor udholdenhed 

 

• Høj smertetærskel 

 

• Byttedrift rettet mod andre hunde (artsfæller) 

 

• ”Gameness” 
 



KUNNE PROBLEMET LØSES  

UDEN FORBUD? 

• Præventiv indsats rettet mod individ – 2005  

 

• Præventiv indsats rettet mod type – 2010 

 

• Forbud mod pitbulls og hunde, som kan  

risikere at indeholde pitbull – 2013  
 



SKAMBIDNINGSBESTEMMELSEN 

SKABTE UTRYGHED 

• Hvornår er der ”teknisk” tale om skambid? 

 

• Hvad var omstændighederne ved biddet? 

 

• ”Nogen” har fisket i rørte vande 
 



GIVER TALLENE ET FINGERPEG? 

• I 2008 over 50 sager  

– efter loven godt 20 sager pr. år 

 

• De 2-3% forbudte hunde tegner sig  

for 40% af skambidningssagerne (66 sager) 

 

• De 97-98% lovlige hunde tegner  

sig for tilsammen 91 sager 
 



HUNDEBID ER MANGE TING 

• Langt de fleste hundebid er ikke skambid 

 

• Langt de fleste mennesker kender den 

hund de bliver bidt af 

 

• Her kan hundeloven ikke hjælpe 
 



HUNDELOVEN 

Loven skal hjælpe med at forhindre hundes 

overfald på andre hunde og på mennesker 

i det offentlige rum 
 



HUNDELOVEN 

I FREMTIDEN 
Hundeejere skal ikke være utrygge 
over forhold, som de ikke selv kan 
øve indflydelse på: 
 Pitbulls og hunde, som kan 

indeholde pitbulls skal være 
forbudt. Det er nødvendigt af 
præventive hensyn. Forbud mod 
FCI-anerkendte racer ønskes 
ophævet. 

 Skambidningsbestemmelserne 
skal ændres, så en sagkyndig 
vurderer de omstændigheder, 
hvorunder der er blevet bidt. 


