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Sorø d. 21. April 2011Åbent brev til alle 12 politikredse i Danmark

Vedr.: Begrebet ”kamphund” og omvendt bevisbyrde

Landpolitibetjent Ib Andreasen udtaler til lokalavisen Løkken, at hundeloven er indført og skærpet i håb om at 
få mere styr på de såkaldte ”kamphunde” jf. http://www.epages.dk/loekkenfolkeblad/24/24

Foreningen Fair Dog vil her gøre opmærksom på, at hundene på listen over forbudte racer IKKE er 
Kamphunde. Kamphunde er et begreb - ikke en race! For at en hund vil kunne blive betegnet som en 
kamphund, har den fra lille hvalp været igennem  måneders træning, pinsler og mishandling. Hundekampe og 
kamphunde er dyremishandling også i lovens forstand her i Danmark og en direkte overtrædelse af loven.

I Bekendtgørelsen af lov om hunde - LBK nr 259 af 12/04/2005 står:

I Dyreværnsloven 1343 af 04/12 2007 står flg.:

At eje en ”kamphund” er derfor ulovlig og en overtrædelse af flere andre lovparagraffer. Derfor finder vi 
det meget uheldigt, at politiet gentagne gange kalder visse hundetyper for ”kamphunde” og dermed også 
anklager ejerne for overtrædelse af §6d, samt dyreværnslovens §1.

Landbetjent Ib Andreasen giver yderligere information omkring de nye regler og ændringer af hundeloven, 
hvilket vi bifalder og synes er rigtig godt, da mange ikke er klar over ændringerne i hundeloven. Desværre 
udelader han en vigtig oplysning, med hensyn til bevisbyrden, og det er at; hunde født og anskaffet før d. 17 
marts 2010 hører under overgangsordningen, og der har politiet bevisbyrden.

Justitsministeriet skriver;
Justitsministeriet har overvejet, om der også i forhold til overgangsordningen burde gælde en form for 
omvendt bevisbyrde, hvor det er op til besidderen at dokumentere, at hunden ikke tilhører en af de forbudte 
racer eller krydsninger. Justitsministeriet finder imidlertid ikke, at det vil være rimeligt at pålægge personer, 
der har erhvervet en hund før lovforslagets fremsættelse, en sådan forpligtelse. Justitsministeriet lægger 
herved vægt på, at disse personer ikke ved erhvervelsen har haft anledning til at undersøge, om hunden 

§ 6 d. Det er forbudt for en ejer eller besidder at lade en hund deltage i hundekampe. Det er
endvidere forbudt at afholde hundekampe.
Kendetegnende for hundekampe i bestemmelsens forstand er typisk, at der er tale om mere
organiserede slagsmål mellem hunde, f.eks. med henblik på foranstaltning af væddemål om, hvilken
hund der vinder.
Personer, der som ejer eller besidder har ladet en hund deltage i en hundekamp, og personer, der har
afholdt hundekampe, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år, jf. lovens § 12, stk. 3.
Det bemærkes, at ikke kun den, der afholder eller lader sin hund deltage i en hundekamp, vil kunne
straffes. Således vil f.eks. også den, der har deltaget i planlægningen af en hundekamp, kunne
straffes. Den, der overtræder forbudet mod afholdelse af hundekampe, vil ligeledes kunne frakendes
retten til at beskæftige sig personligt med hunde, jf. lovens § 12 a.

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men
og væsentlig ulempe



tilhører en af de forbudte racer, eller til at skaffe sig dokumentation for, at dette ikke er tilfældet. I forhold til 
hunde omfattet af overgangsordningen vil det derfor være politiet, der i fornødent omfang skal godtgøre, 
at hunden tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, der er omfattet af forbuddet i § 1 a. Det indebærer i 
praksis, at politiet i almindelighed alene vil have anledning til at tage sager omfattet af overgangsordningen op 
til nærmere behandling, hvis der umiddelbart foreligger meget klare indikationer på, at den pågældende hund 
tilhører en af de forbudte racer eller krydsninger heraf.

Vi håber at politiet fremover vil bruge hundenes korrekte racebetegnelser og ikke misvisende begreber, og 
skulle I ikke vide, hvilken race hunden tilhører, så kunne en betegnelse som ’race ukendt’ eller ’blanding’ 
bruges.

I foreningen Fair Dog glæder vi os til også fremover at samarbejde konstruktivt med politiet. 

Med Venlig Hilsen
Lotte Andersson
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