DEBATT
RASER FÖRBJUDNA AV DANSKA REGERINGEN: Amerikansk bulldog, American staffordshire terrier (Amstaff), Boer boel, Centralasiatisk
ovtjarka, Dogo argentino, Fila brasileiro, Anatolisk herdehund, Kaukasisk ovtjarka, Pitbullterrier, Sarplaninac, Sydrysk ovtjarka, Tornjak, Tosa,
FÖRBJUDNA AV BRF I FREDRIKSHAMN: Akita, Alano español, Alpha blue blood bulldog, Alto de can estude, American akita, American
molos, Australian bandog, Australian bully dane, Australian pardog, Bandog, Bedlingtonterrier, Bullterrier, Miniatyrbullterrier, Bullmastiff, Bully
kutta, Ca de bestiar, Perro dogo mallorquín (Ca de bou), Cane corso, Cimarrón uruguayo, Dobermann, Dogue brasileiro, Dogue canario, Dogue
de bourdeux, Dosa, Engelsk bulldog, Engelsk bullterrier, Engelsk mastiff, Staffordshire bullterrier, Great japanese dog, Guatemalan bull terrier,
Guay malan bull terrier, Gull terrier, Irish staffordshire terrier, Italian pardog, Komondor, Manchester terrier, Mastiff, Mastin de los pirineos,
Mastin espanol, Mastino napolitano, Olde boston bulldog, Olde english bulldog, Ovjarka, Rottweiler, Shar pei, Tibetansk mastiff, Aano. Några av
dessa raser är inte egna raser i sverige.

FEL UTE I

DANMARK
I Danmark förbjöds från och
med den 1 juli 2010 innehav
och avel av 13 hundraser och
blandningar mellan dessa. De
individer som redan finns i
landet ska förses med koppel
och munkorg när de vistas på
offentliga platser.
Svenska Kennelklubbens ståndpunkt är att rasförbud fungerar
dåligt för att bemöta problemen
med aggressiva hundar i samhället.
Svenska Kennelklubben vill därför att
den lag om tillsyn av hund och katt
som antogs 2008, och som ger polisen
stora möjligheter att beslagta hundar
och fatta beslut om hundförbud,
också används.
Svenska Kennelklubben arbetar
också aktivt för att förbättra
mentaliteten bland våra hundar
genom ett stort projekt som ska
resultera i en ny mentalbeskrivning,
som ska kunna användas för alla
raser. Den nya beskrivningen
går under namnet beteende- och
personlighetsbeskrivning för
hund och förväntas bli ett viktigt
avelsverktyg för SKKs uppfödare.
www.skk.se

S

om har stått att läsa i media
de senaste veckorna, anser
flera bostadsrättsföreningar
i Danmark, att man ökar
tryggheten i området,
genom att förbjuda vissa hundraser. I
ett område har man nu portförbjudit
inte mindre än 61 raser, baserat på
uppfattning om deras förmenta farlighet.
Det gäller även korsningar av förbjudna
raser. Det finns inget lagligt hinder att
införa sådana förbud. Det är även tillåtet
för hyresvärd att skriva in förbud mot
“farliga hundar” i kontraktet. Så även i
Sverige. Jag anser det därför på sin plats
att komma med lite information.
Fairdog
I Danmark finns organisationen Fairdog.
En förening som arbetar opolitiskt
och utan personligt intresse, för alla
hundägare och hundar i Danmark. De
har just presenterat en undersökning,
med ett gediget material, där man
jämför situationen ett år före det den 1:e
juli 2010 införda förbudet av 13 raser
(varav endast två har en koppling till
tidigare Bull & Terrier Dogs, dvs. s.k.
kamphundar) och hur det ser ut ett år
efter förbudets införande.
Resultat: Antalet anmälda bitskador
har ökat efter förbudets införande!
Jag rekommenderar intresserade att

åtminstone läsa igenom vissa delar av
deras information. Se www.fairdog.dk
Kamphundsbegreppet
Begreppet ”kamphund” används i vid
bemärkelse och ofta i kombination
med andra laddade ord som pitbull och
”mördarhund”. När uttryck som
kamphund används, finns hos
allmänheten rädslan för hundar
grundat på deras utseende. Det ligger
nära till hands för media, speciellt
våra s.k. kvällstidningar, att väcka
uppmärksamhet genom att utnyttja
den rädslan och resultatet blir att den
förstärks, sprider sig och byggs på.
Djurkamper blev i lag förbjudna i vår
del av världen, för 175 år sedan. Det har
fötts otroligt många hundgenerationer
under den tid som förflutit, avlade
med helt andra egenskaper för ögonen.
Sällskap, utställning, agility etc.
Ofta dras slutsatsen att hundar med
bred skalle och rosenöron, alla är
aggressiva och elaka. Att det åtminstone
är så de uppfattas av allmänheten,
och då måste ju något göras för
att tillmötesgå deras uppfattning.
Hur har då “allmänheten” fått den
uppfattningen? De allra flesta inte
av egna upplevelser, utan av medias
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skriverier. Jämför med uppfattningen
om rasen schäfer. För ett trettiotal
år sedan ansågs det vara en riktigt
farlig hund. Så uppfattas den inte idag.
Ägarklientelet har till stor del ändrats.
Två av de raser som ofta dras in
i kamphundsbegreppet, American
Staffordshire Terrier och Staffordshire
Bull Terrier är mycket populära.
Detta pga. deras positiva egenskaper.
De intar fjärde resp. andraplats bland
terriers registrerade hos SKK 2010.
Dessa raser hade inte nått denna
popularitet om de varit lömska,
aggressiva och farliga. De är istället
uttalat människovänliga. Där
uppföljning gjorts av anmälningar av
incidenter, av svenska polismyndigheter
visas att s.k. kamphundsraser
förekommit i försvinnande få fall.
Hur kan vissa människor vara
övertygade om att hundar, med ett visst
utseende, alla är farliga och aggressiva,
utan att ens ha träffat någon individ
av de raser de fördömer? Samtidigt
fördömer de ägarna, för att de valt “fel”
ras. Hur kan man se en förfärlig fiende,
där en seriös ägare ser en underbar vän?
Förbud löser inte något problem
Rasförbud hjälper inte. Vilka
”värstinghundar” skulle ersätta de
förbjudna? Vad kommer härnäst?
I två europeiska länder, där man
haft förbudslagstiftning, Italien och
Nederländerna, har förbuden upphävts,

då man ansett dem verkningslösa.
I april 2009, respektive juni 2008.
Det klientel som ställer till det i
samhället, är ofta människor som man
kanske inte vill stöta på, vare sig med
eller utan hund. De därav som håller sig
med hund, har mycket sällan rasrena
hundar med känd bakgrund, utan tyvärr
blandrashundar av ofta icke
önskvärd kombination.
I Sverige är det krav på att hundar
skall registreras hos Jordbruksverket.
Har de ingen stamtavla blir det som
blandras. Införs krav, vid anmälning
av incidenter med hund inblandad, på
rastillhörighet, skulle det underlätta
mycket för att få en rättvisande bild av
vilka hundar som då förekommer. Att
det inte redan görs, beror på att det
inte för polisen är det primära vid en
anmälan.

hundraser som är tillåtna i landet
i stort. En klappjakt på hundraser med
förment farliga egenskaper, är inte
bara improduktivt, när det verkliga
problemet är de olämpliga hundägare
som inte tar det ansvar som krävs för
att hålla sig med hund. Låt inte våra
fyrbenta vänner få stå till svars för sina
ägares tillkortakommanden, och införa
bestämmelser som även skulle drabba
alla seriösa hundägare.
Den enda kamp seriösa ägares s.k.
“kamphundar” utkämpar, är den mot
fördomar!
Thorleif Wallqvist,

Medieinformatör Svenska Terrierklubben

“Blame the deed, not the breed!”
Populistiskt beslut
Danskarna är fel ute! Detta är
populistiska beslut för att visa på att man
som politiskt parti, förening eller dylikt
agerar. Inte för att det
förändrar resultatet. Det visar
om inte annat den ovan nämnda
undersökningen av Fairdog.dk.
Antingen har man ett generellt
husdjursförbud inom en förening
eller område, eller så tillåter man de
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“Människor i vårt land ska känna sig
trygga i mötet med hund! Aggressiva
hundar är absolut den sämsta reklamen
för hunden och hundägandet, och
varje olycka är en olycka för mycket!
Hade problemet med bitande hundar
lösts med ett rasförbud hade SKK som
hundägarnas riksorganisation redan
för 20 år sedan gått i bräschen för en
sådan lag. Att införa förbud mot vissa
raser löser inte grundproblemet – de
oseriösa hundägare som håller sig med
aggressiva hundar, oavsett ras! Detta är
ett samhällsproblem, som ofta bottnar
i sociala problem, som därför måste
prioriteras och hanteras på ett seriöst
sätt. Vi ser att samhället nu äntligen
har börjat ta ett ansvar – i Stockholm
finns numera ca 12 djurpoliser som
bland annat ska tag i problemen
rörande hund i fel händer. Det tycker
vi är en utmärkts satsning som borde
utökas även till fler städer. ”
/Hans Rosenberg
Presstalesman/PR
Svenska Kennelklubben
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Alle hunde står parvis... den til venstre er forbudt hund og
dem til højre er IKKE forbudt - kan du skelne?

