
         Sorø 07.03.2017

Kære Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, samt udvalget for Miljø- og 
Fødevare,

Tusinde tak for dit svar på vores brev fremsendt 06.02.2017 vedr. Dna register for 
de nu forbudte hunderacer  
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/bilag/240/1720149.pdf  

I ministerens svar, skrives b.la. 
”Det fremgår af Københavns Universitets projektbeskrivelse fra 2013, at det er 
videnskabeligt muligt at oprette et DNA-register. Imidlertid manglede der – og 
mangler stadig – viden om, hvilken indkrydsningsgrad af de forbudte racer der vil 
kunne accepteres, dvs. hvor stor en procentdel af en forbudt race en hund vil skulle
indeholde, for at være omfattet af forbudsordningen. Derfor blev det vurderet, at 
registret ikke ville kunne give den grad af sikkerhed og deraf følgende 
retssikkerhedsmæssige tryghed, der bør være formålet med et sådant register. ”

Vi undre os lidt over dette, da rigspolitiet (Vibeke Dyssemark) jo har sat en ekstrem 
høj barre på 1%, dvs. at hundeejerne skal kunne dokumenterer ned til 1%, hvilket 
ikke er muligt, hverken for hunde med eller uden stamtavler, da det er tilbage til 
racernes oprindelse. 

Håndhæver (politiet) har jo allerede sat en barre for, hvad der accepteres. En barre 
som umuliggøre det for hundeejerne at løfte bevisbyrden, og dermed har man 
fjernet retssikkerheden for de danske hundeejere. 

Derudover skriver ministeren
”Det igangsatte forskningsprojekt er dog ikke identisk med det projekt, som blev 
foreslået i forbindelse med ændring af hundeloven i 2013/14. Det nye projekt 
omhandler ikke en etablering af et DNA-register for de 13 forbudte hunderacer, 
men fokuserer dels på, i hvilken grad det er muligt genetisk at identificere 
krydsninger af hunderacer ved anvendelse af det amerikanske DNA-register (Mars 
Veterinary), og dels på hvordan adfærden hos krydsningshunde er i forhold til de 
renracede hundes adfærd.” 

Foreningen Fair Dog har tidligere testet disse amerikanske Dna racetest på 
renracede stamtavle hunde, med kendte aner, som går langt tilbage. Resultaterne 
var temmelig overraskende, da de alle kom tilbage som blandingshunde, hvoraf 
deres race, ikke fremgik med så meget som 1%. 
Københavns universitet har da også tidligere udtalt, at man ikke kunne bruge den 
amerikanske Dna racetest, da de amerikanske linjer, adskiller sig fra de 
europæiske linjer. 



Derudover, så er der bred enighed blandt etologer, at race ikke forudsiger adfærd. 
Dette sagde Dansk dyrlægeforening også flere gange i deres høringssvar, ligesom 
det blev sagt af andre fagfolk. Der er lavet utallige videnskabelige undersøgelser 
omkring dette, og de kommer alle frem til samme resultat. Race/blanding forudsiger
ikke adfærd. 

Summa summarum er, at dette projekt ikke vil hjælpe de danske hundeejere mht. 
at kunne løfte bevisbyrden i racesagerne, og det vil ikke fremme hverken trygheden
for hundeejerne, eller retssikkerheden for de danske hundeejere. 

Sluttelig skriver ministeren 

”Det bemærkes, at forbudsordningen og dokumentationskravet for, at en hund ikke 
er eller indeholder en ulovlig race, er fastsat ved lov, og ændringer heraf vil kræve 
en lovændring. Håndhævelse af reglerne kan således ikke bare uden videre sættes
i bero. ”

Det er korrekt, at forbudsordningen og dokumentationskravet er fastsat ved lov, det 
er dog ikke korrekt, at reglerne ikke bare uden videre kan sættes i bero. Tidligere 
minister Dan Jørgensen, havde intet problem i, at sætte skambidsparagraffen i 
bero. 
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•Foreningen Fair Dog er en frivillig forening for alle hundeejere og hunde, uanset 
race eller herkomst. 
•Foreningens medlemmer og bestyrelse består af fagfolk, hundetrænere, 
hundeadfærdsbehandlere, dyrlæger, opdrættere, jurister, advokater, politifolk m.fl. 
•Foreningen Fair Dog har siden 2010 haft over 550 hundelovssager 
•Foreningen Fair Dog har over 17.000 støtter
 


