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Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 778 stillet den 21. februar 2017 af 

Trine Torp (SF). 

Spørgsmål nr. S 778 

”Er ministeren enig med direktøren for Dyrenes Beskyttelse, som til Randers Netavis udtaler: 

»Hvalpefabrikkerne har kronede dage, fordi der er stor efterspørgsel, og det er blevet nemmere at 

afsætte hundene på f.eks. Facebook, hvor det er svært for myndighederne at opdage det. De gør 

det for profittens skyld, ikke for dyrenes«?” 

 

Begrundelse 

Der henvises til artiklerne i Randers netavis: »27 vanrøgtede hunde reddet fra hvalpefabrik nord 

for Randers« og »Yderligere 19 skjulte hunde fundet«.” 

 

Svar 

Jeg er ikke bekendt med præcis, hvor stor efterspørgsel der er efter hundehvalpe, og kan derfor 

ikke udtale mig om denne del. Men jeg er enig i, at det i dag må være nemmere at afsætte hunde-

hvalpe via internettet f.eks. på sociale medier som Facebook, hvor det er svært for myndigheder-

ne at opdage det.  

 

Dette er én af grundene til at Fødevarestyrelsen i samarbejde med Dansk Kennel Klub og Den 

Dansk Dyrlægeforening i 2012 iværksatte kampagnen ”Tjek hvalpen” for at give købere af hunde-

hvalpe nogle retningslinjer for, hvad man skal være opmærksom på, når man køber en hunde-

hvalp. Herudover iværksatte Fødevarestyrelsen i 2014, i partnerskab med Dyrenes Beskyttelse, 

Dansk Kennel Klub og Den Danske Dyrlægeforening, kampagnen ”Klar til hund”, som ligeledes 

gav potentielle købere gode råd om køb af hundehvalpe. Hjemmesiderne for begge kampagner er 

stadig tilgængelige via Fødevarestyrelsens hjemmeside.    

 

Det skal dog nævnes, at det er mit indtryk, at der er mange hundeopdrættere rundt omkring i 

landet, som tager pasning og pleje af deres hunde alvorligt. Jeg ønsker, at de seriøse hundeop-

drættere kan dokumentere deres gode arbejde samt mere tryghed for forbrugerne, når de køber 

hund. Derfor har jeg taget initiativ til at, der bliver etableret en smileylignende ordning for de 

danske hundekenneler. Samtidig har jeg fokus på forholdene hos de uregistrerede hundehandle-

re, og derfor har jeg nu bedt Fødevarestyrelsen om at iværksætte en målrettet kontrolindsats, så 

der kan komme endnu skarpere lys på disse.” 
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