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Spørgsmål 17
Ministeren bedes yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændrings forslag med bemærkninger, som giver 
mulighed for, at politiet kan udstede et påbudom uddannelse af hundeejeren i lighed med de øvrige påbud, 
der kan udstedes i medfør hundelovens § 6, stk. 2
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L92/spm/17/1327153/index.htm?/samling/20131/lovforslag/L92/
spm/17/1327153/index.htm 

Spørgsmålets ordlyd:
I den gældende hundelov er det sådan, at hunde omfattet overgangsordning ikke må overdrages til en anden 
ejer. Vil ministeren være indstillet på at lave en dispensationsmulighed således, at f.eks. en pårørende får 
mulighed for at overtage hunden f.eks. i tilfælde af hundeejerens død?
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l92/spm/28/1327170.pdf 

Spørgsmålets ordlyd:
Kan ministeren oplyse ud fra, hvilke kriterier politiet vurdere, om en bestemt hund er omfattet af 
hundelovens § 1a, samt om det er nok ud fra hundens udseende at pålægge ejeren at bevise hundens race?
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l92/spm/19/1327155.pdf 

Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren være indstillet på at ændre hundelovens § 6 c, stk. 2 således, at klager til rigspolitichefen altid 
har opsættende virkning og ikke som i dag, hvor rigspolitichefen har mulighed for at bestemme noget andet?

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l92/spm/12/1327134.pdf 

Spørgsmål 18
Flere høringssvar kritiserer, at datagrundlaget til evalueringen af hundeloven har været for ringe. Hvad vil 
ministeren gøre for at sikre, at datagrundlaget bliver bedre i fremtiden?
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L92/spm/18/1327154/index.htm?/samling/20131/lovforslag/L92/
spm/18/1327154/index.htm 

Spørgsmålets ordlyd:
Mener ministeren ikke det er et problem, at politiet både er udøvende og dømmende magt i forhold til 
hundeloven?
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l92/spm/26/1327167.pdf 

Spørgsmålets ordlyd:
Hvad agter ministeren at gøre for at informere udenlandske potentielle turister om, at hundeloven er blevet 
ændret?
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l92/spm/16/1327147.pdf 

Spørgsmålets ordlyd:
Hvor mange turister har fravalgt Danmark på grund af hundeloven, og mener ministeren dette vil ændre sig 
med dette lovforslag?
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l92/spm/15/1327145.pdf 

Spørgsmålets ordlyd:
Ministeren bedes for hver af de forbudte racer i hundeloven redegøre for, hvad det er der aktuelt tilsiger, at 
den konkrete racer bør være forbudt.
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l92/spm/10/1326301.pdf 
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