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Kære	  Fødevareminister	  Dan	  Jørgensen,	   	   	   	   d.19.12.13	  
	  
Velkommen	  til	  din	  nye	  arbejdsplads	  og	  stort	  tillykke	  med	  din	  nye	  titel.	  	  
Foreningen	  Fair	  Dog	  skriver	  til	  dig,	  med	  baggrund	  i	  at	  hundeloven	  skal	  revideres.	  Foreningen	  Fair	  
Dog,	  har	  som	  den	  eneste	  forening	  i	  Danmark	  påtages	  os	  over	  300	  hundelovssager	  og	  har	  derfor	  
bred	  erfaring,	  med	  hundeloven	  i	  praksis.	  
Derfor	  tillader	  vi	  os,	  at	  henlede	  din	  opmærksomhed	  på	  nedestående	  punkter:	  
	  
1)	  Tilbage	  i	  2010	  blev	  hundeejerne	  lovet,	  at	  der	  vil	  ske	  en	  revidering	  af	  forbudslisten	  i	  2013.	  Denne	  
revidering	  af	  forbudslisten	  er	  desværre	  ikke	  sket.	  Der	  er	  alene	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  lagt	  op	  til	  
en	  omformulering	  af	  skambidsparagraffen.	  
	  
2)	  I	  Betænkningen	  om	  farlige	  hunde	  nr.	  1514/2010	  kan	  læses	  at,	  	  	  	  	  	  
Flertallet	  fastslog	  :	  At	  det	  ikke	  kan	  anbefales,	  at	  der	  gennemføres	  sådanne	  et	  forbud.	  	  At	  det	  måtte	  
konstateres,	  at	  der	  ikke	  findes	  nogen	  form	  for	  grundlag	  for	  at	  antage,	  at	  farlighed	  i	  særlig	  grad	  er	  
knyttet	  til	  en	  bestemt	  hunderace.	  Flertallet	  opfordrede	  på	  denne	  baggrund	  endog	  til,	  at	  et	  i	  2010	  
eksisterende	  forbud	  mod	  to	  bestemte	  hunderacer	  skulle	  ophæves.	  (s.	  110)	  
	  
3)	  Rigspolitiet	  skriver	  direkte	  den	  20.7.13	  i	  deres	  bidrag,	  til	  brug	  for	  evaluering	  af	  hundeloven	  s.5	  
(hvilket	  tillige	  fremgår	  af	  forarbejdet)	  

• At	  det	  er	  ikke	  muligt	  at	  fastslå	  en	  hunds	  race	  ved	  blodprøve	  eller	  DNA	  ”…at	  man	  heller	  ikke	  
med	  tilstrækkelig	  sikkerhed	  kan	  fastslå	  en	  hunds	  race	  ved	  undersøgelse	  af	  dens	  udseende	  
og	  adfærd.	  Det	  er	  således	  ikke	  muligt	  at	  løfte	  bevisbyrden	  for,	  at	  en	  hund	  ikke	  tilhøre	  en	  
ulovlig	  race	  ved	  at	  fremlægge	  erklæringer,	  som	  alene	  er	  baseret	  på	  en	  vurdering	  af	  en	  
hunds	  udseende	  og	  adfærd.”	  	  

• Rigspolitiet	  s.	  6	  ”…hvor	  hunden	  på	  baggrund	  af	  udseendet	  kan	  have	  et	  eller	  flere	  træk	  
fælles	  med	  en	  af	  racerne	  på	  listen	  over	  forbudte	  hunde…”	  

• Rigspolitiet	  s.6	  ”at	  der	  Rigspolitiets	  bekendt	  ikke	  ses	  at	  være	  sager,	  hvor	  det	  har	  været	  
muligt	  for	  hundebesidderen	  at	  løfte	  bevisbyrden	  for,	  at	  hunden	  ikke	  tilhører	  en	  ulovlig	  
race”	  

• Rigspolitiet	  s.	  7	  ”Det	  bemærkes,	  at	  der	  i	  de	  klagesager,	  Rigspolitiet	  har	  behandlet	  om	  
ulovlige	  hunderacer	  er	  tilfælde,	  hvor	  politiet	  alene	  foretager	  vurderingen…”	  

o Det	  vil	  sige;	  
• at	  det	  alene	  kræver	  et	  udseendemæssigt	  lighedstræk	  med	  en	  af	  de	  13	  listehunde.	  	  
• En	  enklet	  betjents	  vurdering	  er	  nok	  
• at	  det	  ikke	  er	  muligt,	  at	  løfte	  bevisbyrden	  for,	  at	  en	  hund	  ikke	  tilhøre	  en	  ulovlig	  race.	  	  
• At	  ikke	  en	  eneste	  blandingshundeejer	  har	  kunne	  løfte	  bevisbyrden.	  	  

Herigennem	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  vi	  har	  en	  fuldstændig	  usikker	  og	  uacceptabel	  retstilstand	  i	  
forhold	  til	  hundeejere,	  som	  ikke	  har	  stamtavle	  på	  deres	  hunde.	  
	  
Vi	  håber	  du	  vil	  sikre,	  at	  der	  sker	  en	  reel	  revidering	  af	  forbudslisten	  og	  sikre	  hundeejernes	  
retssikkerhed,	  samt	  lytte	  til	  de	  mange	  fagfolk	  som	  har	  givet	  deres	  bidrag	  til	  revideringen.	  
	  
Skulle	  du	  ønske	  yderligere	  dokumentation,	  samt	  information	  står	  vi	  naturligvis	  til	  rådighed.	  
	  
Med	  Venlig	  Hilsen	  
	  
Formand	  Charlotte	  Andersson	  &	  Jurist	  Xenia	  Zingenberg	  


