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Kære Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen, samt medlemmer af Miljø- og 
Fødevareudvalget,

Allerførst tillykke med ministerposten, samt udvalgsposterne; vi håber at vi får et godt og frugtbart
samarbejde.

Vi håber at ministeren, samt udvalget vil nedsætte et nyt hundeudvalg, så vi kan få en hundelov, 
der giver mening, og som straffer uansvarlige hundeejere og ikke hundene, som nedbringer 
antallet af hundebid og uheld med hunde. En hundelov, der har fokus det rette sted og som 
straffer de rette, nemlig de uansvarlige hundeejere.

Det virker besynderligt og helt på hovedet, at hunde som har bidt et menneske eller en anden 
hund,  bliver nedprioriteret og der går måneder, halve år og nogle gange knap et år, før ejerne får 
besked om hvad der kommer til at ske i deres sag, eller deres hunde bliver konfiskeret.
For ikke at tale om den uvished og frustration, som ofrene går med i al den tid.

Andre hunde, som har skambidt i lovens forstand, går helt fri, alene fordi hundene bliver vurderet 
som ”familiehunde” og ikke en af de nu forbudte hunderacer eller blandinger heraf. Nogle af disse 
hunde, har vi over sommeren set i medierne, fordi de har bidt igen.

Alt imens, sidder der hunde som ingenting har gjort og rådner op på internaterne, fordi de har et 
udseende som nogen finder ”forkert/mistænkelig” og som derfor omgående er blevet konfiskeret. 
De sidder i måneder, halve år og hele år på internat, imens deres sag bliver behandlet hos politiet 
og domstolene. Det er helt absurd og urimeligt.  

Ikke alene er det uetisk, men det er også langt over grænsen rent dyrevelfærdsmæssigt.
Folks tro på systemet, rettigheder og retssikkerhed, lider et enormt knæk under disse sager, og 
med rette.

I et land som Danmark bør vi være bedre vidende, og bedre i stand til, at tage hensyn til dyrene og 
ofrene i sådanne sager. Prioriteringerne er fuldstændig på hovedet.

Det bør være i alles interesse, at vi får nedbragt antallet af bid i Danmark, og alle bid bør tages 
alvorligt, uanset hundenes race eller herkomst. Hundesager og bid koster samfundet dyrt, både i 
erstatninger, sygedage, pensionsanbringelser og ressourcer.   

Vi har i dag en hundelov som ikke er forebyggende, intet gør for at undgå bid og ulykker med 
hunde. Den lov vi har i dag, straffer hunde som ingenting har gjort, udelukkende på grund af race 
eller mistænkeligt udseende. Racer, som er kommet på en forbudsliste, på grund af ukorrekte 
medieoverskrifter, myter og ammestuehistorier. (se vedhæftede undersøgelser) Racer, som aldrig 
har stået for mange bid, heller ikke de alvorlige af dem, hvilket hundeudvalget betænkning fra 
2010, tydeligt viser. Ydermere understreger KU's undersøgelse det samme ved revidering af 
hundeloven.
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Det giver ingen mening og det kommer aldrig have en virkning i forhold til antallet af bid, eller 
alvorligheden af bid. Det ses tydeligt på alle erfaringer fra andre lande, men også de erfaringer 
som vi selv har gjort os igennem de sidste 5 år, ligesom alle fagfolk har sagt og skrevet det igen og 
igen. Det er muligt at politiet har færre hundelovssager, men forsikringsudbetalingerne stiger år 
efter år, på grund af stigningen i alvorlige hundebid på mennesker.

Vi har haft alle muligheder for at lave en hundelov, der virker, og som er bevist i andre lande, at 
have stor succes i forhold til unødvendige aflivninger, nedbringelse af hundebid, nedbringelse af 
uansvarlige hundeejere og nedbringelse af mishandlingssager med hunde. Alle de ting, som vi i 
Danmark har store problemer med og som den hundelov vi har i dag, ikke har fokus på og ikke 
forebygger.  

Vi håber, at ministeren og udvalget, er enig i at tiden er inde til at tage arbejdstøjet på og få lavet 
en solid og god hundelov, og ikke lade den hovsa-løsning, man fik lavet i 2010, fortsætte.

Vi tillader os at linke til vores undersøgelser, andre undersøgelser og forslag til alternativer. Vi 
ligger inde med mange undersøgelser omkring andre lovgivninger som virker, samt undersøgelser 
omkring hvordan man undgår hundebid og ulykker mv.

Fair Dogs erfaringsrapport 2010-2013. 
Hunde bid før og efter hundeloven. 
Hundeloven 2 år efter. 
Ulykker med børne igennem de sidste 10 år. 
Dyrlægerne før og efter. 

Keep children safe - dog attack. 
Dogs Are Aggressive If They Are Trained Badly. 
World-Wide Failure of Breed Specific Legislation. 
Banned breeds are no more aggressive than others, new study finds. 
Kampen om hundene af Forsker Cecilie Thorslund. 
Uansvarlige og dårlige hundeejere skyld i aggressive hunde, ikke deres hunderace.   

Foreningen Fair Dog har igennem de sidste 5 år, indsamlet viden fra både ind- og udland omkring 
love, bid, adfærd mv. Derudover er vi den eneste forening i Danmark, som påtager os 
hundelovssager og hjælper hundeejerne, samt forurettede. Vi har til dato haft ført lidt over 440 
sager siden 2010.
Har De/I yderligere spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Charlotte Andersson
Foreningen Fair Dog
kontakt@fairdog.dk
telefon 60194312
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