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HUNDELOVEN 
- AFSKAF RACEFORBUD OG SÆRREGLER NU! 

 
 
Det er et faktum, som alle nu erkender, at hundelovens raceforbud og særregler blev 
indført på et fejlagtigt grundlag. At fortsætte ad samme spor er ikke bare unødigt – det er 
direkte skadeligt for det danske retssamfund. 
 
De sager om bid-episoder, der er rapporteret, dokumenteret og verificeret siden lovens 
vedtagelse i sommeren 2010, viser med al tydelighed, at lovens raceforbud og særregler 
ikke har haft den ønskede effekt. 
 
Vi ser i stigende grad, at mange andre racer end de forbudte optræder i bid-episoderne, 
hunde bliver i stadig stigende omfang overfaldet og bidt, og de uansvarlige hundeejere og 
opdrættere fortsætter som før lovens ikrafttræden. Hunde bliver aflivet på et mere eller 
mindre retsgyldigt grundlag til ingen verdens nytte.  
 
Lad os få en hundelov, sådan som den er udformet i dag – men uden raceforbud og 
særregler. Drop OBS-listen, der i forvejen er misvisende og udokumenteret. Lovændringen 
kan gennemføres med en beskeden indsats og giver med ét slag lige ret for loven. 
 
Efterfølgende bør loven følges op med reelle og effektive tiltag til fremme af ansvarlighed 
hos hundeejere og opdrættere, til fremme af information og oplysning samt til bekæmpelse 
af illegal import og handel med hunde. 
 
Bull Image Gruppen og med os flere andre seriøse aktører i sagen har konstruktive forslag 
til effektive tiltag, der medfører et hunde-sikkert samfund for alle uanset race, køn og etnisk 
oprindelse.  
 
Dansk Terrier Klubs særlige udvalg ’Bull Image Gruppen’ opfordrer alle til at trække i 
arbejdstøjet og i samarbejde mellem beslutningstagerne og relevante, seriøse 
interessegrupper blive enige om landsdækkende effektive tiltag til bekæmpelse af farlige 
hunde i det danske samfund.  
 
Vi stiller naturligvis vores forslag og ekspertise til rådighed. 
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