
Danmark r vad hände sedan?
Den 1 juli 2010 trädde "lou717" i kraft i Danmark. Det är den reviderade huncilag som bland annat har'gjot113

hundraser förbjudna i Danmark. Redan tidigare fanns förbudet mot pitbull och tosa (1 991) men för ett och ett halvt

år sedan utökade man förbudet med ytterligare 1 I raser. Vad har hänt i Danmark under det senaste året? Blev det

massf lykt till Sverige av uppfödare och hundar?

Nej, generellt kan man säga att det intc märks någon större skillnad.
Mer-r ör enskilda inc{ivider har det inneburit stort lidandc. Mirnga

bctecknar det sorn persor-rliga tragediel.
En pappa miste umgängesrätten mecl sin sor-r för att han har en hund

av forbjudcr-r ras. Domstolen gick helt på rnammans linje. Till saken

hör att l'runden hacle bott i f:rrniljen hela sitt liv och mår-rga upplattade

sakcn som att mamman bara utnyttjade hundens rastillhörighet som ett
"vapen" i vårclnadstvisten.

Ett par barrr var placeracle i ett fämiljchem sedan llera år och i färniljen

fanns ocksir en sjuårig amerikansk bulldogg som vuxit upp mcd barnen

ocl-r var en mycket älskad firmiljehund. Familjen hadc att välja på att
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antingen avliva hunden ellel också skulle de sociala myndigheterna flytta

barnen till ett ar-rnat hem.

En rullstolsburen kvin na hadc låtit utbilda och certifier:r ct-t

servicel'rund. Det hade kostat henne B0 000 clanska kronor. Tyvärr

var hunden av en ras som nu tving;rs bära mur-rkorg och vara kopplad

utoml.rus. Scivicehunden fick inte dispens.

Dct blev också stopp ör de lorbjudna raserna på hunCutställningar

anordnade av Dansk Kennelklubb. DKK sökte dispens hos

justitieministeriet och hävdade att en hundutställning hålls på ett

privat, inhägnat område, men clet blev:ir-rdå avslag. DanskTärrierklub
fick däremot okej lor utställning hos 11era lokala orclningsmyr-rdigheter



baserat på s:rmma :lfgLlmcnt, så de lörbjudna rascrna h:rr visats på
utstaillning. I)ir kr:iver urst:illningsarr:rngören :rrt huncle n brir munkorg
undcr hela tjden n'rcd tind:rnt:rg av när den visas i ringcn.

Eftersom clet lanns ctt specilikt claturn d:i rasfijrbudet trädcie i krafr
lesultelacle clct i att 1 i4 valpar och 27 unghundar, födda på flJ sida onr
datumgränsen, blev avlivadc.

L)ct clanska hunclfijrbudet har också stiillt till problcm lor en dcl
s',.eusk:rr. Antarlet är trolige n ftirsumbart, men :rll;r svenskar måste känna
till att de intc l:ingre kan irka till Dann'rark och ra n.rcd sig sin hund orn
der-r tillhör någon :ir. cle elva "nvftirbjudrr.r' raserna och :il locld cfier den
17 mars 2010 (pitbull och tosa ai r ju lörbjuclna sedan länge). Man kan
inte hyr:r senresrerstuga, bo på campingpl:rts eller en.s göra en dagstur till
Danmark mecl hunden. I)äremot är clet tillåtcr att åka gcnom D:rnnr:rrk
med hunden om m:rn sk:r viclare ur i Europlr- I.)er gör m:rn vanligasr
mcd bil och clå frr inte hundcr-r lämna bilcn ärnnar än lor rnychet kort
rastning. I)å ska derr vala kopplacl och lörsedcl nred munkors. Res:rn
genonr f)anmark nr:iste slie "utan onöcliga uppehiill" siiger lagen.

Individuelit har raslorbuclct alltså för:incl'at många clanskars (och
några svenskars?) liv och varcl:rg. l)er är nrirjligt att Iörcsprrikarn:r:rv
raslörbud aldlig rrirrktc ända in i lolks hem ocl-r lir.ssitu:rrioncr.

Innan clcn ny:r, danska hundlagcn trädde i krati hade dcn clebarter:rts
llinge ocl'r dct har skrir.its spaltkilonrcter orn k:rrnphund:rr ocl.r
"mrLskelhuncl:rr" som cle olta kallas i D:rnmlrl<. Många anser:rtt clet är
medias fcl att clet blcv ett rasförbucl och intc cn annen lösning. Medi:r
har en sällsynt lijrrnåga att vinlda och blåsa upp cnskilda h:inclelser.

Vilka d.iur dödade flest danskar å t 2011?
Ett excmpel på mcdiavinkling:ir fr:iean: vilka cl jLrr dirdacle llest dar-rskar
lcrrra året? l)en som giss:rr p:l hund har fel. Dcr-r som sriger insekter-och
spindeldjul har rätr. Merr ncj! h4an k:rn inte blancla ihop hundar med
bin, ge ting:rr och fästn jnsar. Absolut irrtc. Bar a i stetistik ör.er djur-som
orsakar dödslali.

Statistik:ir torr fäkta och den k:rr-r man prescnter:r p:i rnånga
olika sätt ut:ln att rumm:r pii sannirrgcn. I L):rnrnark finns statistik
irvcr rlöclsolyckor sorn dr:rbbat bar:n (0,1 5 år) unrlcr den senastc
rioårsperioden. F.tt ( I ) barn blcv ihjälbitct av en hurrd (briard) och 43
barn ble v ihj:ilslagna av sina föriildrar.

När de danska politikcrna börjadc cliskurera omarbetningen av den
garrla hundlage n och ett ir-rlrorande av raslörbud grr.rndades cn opolitisk
ocl'r iclee ll organis:rriorr i Darrmark - Förcr-ringen Fairclog.

Föreningen har tre målfiir sin aerhsamhet:
1) Den vill ha bort rasförbucl
2) Dcn vill ha bort omr.änd bevisför'ine i lagtexrerr

3) Dcn vill ha bort möjlighetcn arr lagen sk:r kunna vcrka rerroakrivt

Paragrafin I tr i lagtextcn säger att det rir: hund:igaren som ska kunn:r
bcvisa vilken r:rs h:rns/henncs hr.rnd tilll'rör. Det är lätt lirr en iigarc till
en rashuncl, sorl iir id-rnärkt och registrer:rcI. Men det kan vara irelt
omöjligt iirr en:igere till en blandrashund. Om någon pckal ut hur-rdcn
och säger att den har någon av de iörbjuclna raserna i sig, så miiste ägar-cr-r

kunna bevisa:rtt clet inte är så, arnnars kan polisen ta hunclen i bcslag och
i r.ärsta fäll låt:r avliva den. Dct är oelhört svårt att fäststiilla vilk:r raser
som ingirr i en blandrashund genom atr bara titta på den.

JLrst cien hrir paragr:rfcr-i har varit lirremål lör rnycket kr-itik i Danmark
rcdan niir laglorslaget fian-rlirrdes. Fairclog samladc in hLrndratals bilder
p:i hunc{irr och prcscnterade dcm ffå och tvii. Den en:r htinclen är till
exempel cn äkta pirbr-rllterrier medan den:rndra hunden, sonr ser lih:rdan
ut, är en dokumenterad L-:landras mcllan wå "goclkända" hunclr:rser.
l)et finns intc en chans, cns för en fackman, 

"t, 
O,.rt,r" ar.gör:r vilka r:rser

som ingår i bl:rrrdrashunden och därför är clen omr'ända bevisloringen
orättvis mot hundägarna säger fiireningen Fai rdog.

Hundar bytte identitet
När pitbullterricrlorbudet inloldes i L):rnmark 1991 var det mirnga
hundarsonr bvtte "idenriret". l)anrnarkhar, likson Svcrige, etr
statligt hunclregister clär al[a hundar enligt lag måsre registreras. Det rir
intressant att se uwecldingen d:ir. Är 2007 nyrcgistrer:rdes 185 arnstalf
i l)anska Kenncl KlLrbbens register rncdan der samma :il registrerades
1 295 amstaffi dct statliga hunclregisrret. År 2008 v:rr siffrorrra 77
arnstaffi I)KK ocl'r 1 I34 i det statlig:r resistret, 2009 var det 82 i DKK

Här serverar vi er lagtexten på danska:
(ett utdrag ttr kgtexten/ Rer/ anrn)

Lov om andring af lov 0m hunde 0g dyrevarnslovenl )

(Forbud mod besiddelse m.v. afvisse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der
skambider, midlertldig frakendelse af retten til at have med dyr at gore rn.v.)

Vl MARGRETHF DEN ANDFN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gor vitterltgt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved V0d samtykke stadfestet f0lgende l0vi

sl
I lov 0m hunde, jf. lovbekendtgorelse nr.259 al 12. aptil 2005, som ancjret veci

$ 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005 og S 1 7 i lov nr. 538 af B, juni 2006, foretages
[olge^de endrrnger

L S 1, stk. l, affattes således:

,Besidderen af en hund skal sorge for, at hunden, inden den er B uger gammel,
er market 0g registreret. Besidderen af en hund skal endvidere sorge for, at
hunden, fra den er 4 måneder gammel, berer halsbånd f0rsynet med et skilt,
der angiver besidderens navn o0 adresse.(

2. | $ 1, stk,3, andres,kan< til ,skal(.

3.EfterS1 indsattes:

"$ 1 a. Besiddelse og avl a{ foigende hunde er forbudt:

1 ) Pitlrull terrier.

2) Tosa inu.

3) Amerikansk staff 0rdshire terner,

4) Fila brasileiro.

5) Dogo argentino.

6)Amerikansk bulldog.

7) Boerboel.

B) Kangal.

9) Centralasiatisk ovtcharka,

1 0) Kaukasisk ovtcharka,

1 1 ) Sydrussisk ovtcharka.

1 2) Tornjak,

1 3) Sarplaninac.

Stk, 2. Forlruddet I stk. 1 finder tillige anvendelse for krydsninger, hvofl de
nevnte hunde indgår.

Stk. 3. Erhvervsmassig indforsel af hunde, der er omfattet af stk. i eller 2, er
forbudt,

och I 1 08 i dct statliga registret.
Redan fr-ån början var det nrycket åcld<unskap sorn s:rmlades i

löreningcn Fairdog och man gick hiirt in lor att I-rän-rta inörmation från
l:incler där liknande lagar införts. Förcningen rog också fiarn srarisrik
fiår-r Danmark och fi:ån ancira länder' övcr- hundrlsernas i nblar-rdn i n g
i bitskaclor. Det iir från delas samma:nställning.jag hrimtar cler rnesr:r
materialct till den h:ir artikeln.

Förenirrgcn är ilitie och uppdater:u srändigt sin he msida mcd nyheter
om vad som häncler i I)anmark och:iven med inlormation frirn andra
ländcr. Hemsidcsacl ressen rir wwrv. fairdog.clk

Onr clen hrir artikeln intresser:rr dig, rehorr-rmender:rr jaq vcrldigen att
c1u tittar pii Fairdogs hemsida. D:ir finns myckct och alla r.rpportcr ir.
viil underbyggda med källhrinvisning:rr. De har skrivirs av forskare och
fackmän och har v:ildigr iir journalisriska vinkling:rr.

Lagen

Pii föregående sida återfinns clen dar-rska lagen p.:r clanskal För att
översiitta jLrridisk text, även om clet bara iir fi'ån clanska, kr-ävs det
expertcr. C)rden nrirste ges exakt betvdelse och värderingar;*. betydclsen
kan skilja rne[an d:rr-rska och svcnska. Som etr exempel ut:rnltor
hundvärldcn kan vi ta dct clanska ordet "frohost" sorr är samm:r ord som
sve nskans "frukost". Men e n översiittare måsre hrinna tillrrt den clanska
Ii'okosten äts n-ritt på dagen och kallas lur-rch i Sverigc. Pii nrorgoncn ätcr
danskarna "morgcnmad".
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Pltbullter'

riervalpar

förbjudet att

sälja i Dan

mark.

Frist fram till 201 5

Hoppadc clu över clanskan? t)u lästc kauske bara listan ör'er rascr soltl

clet r-ru är förbir.rdct att ha i Danm:rrk. C)rkadc du med lage n ärrcla till
slutet, såser clu i S 3 stycke 6 att den, som dcn 17 mars 2010 reclan haclc

uppfödning av de lörbjucha raserna, fiir loltsärta med det fi-:rnr till 30

juni 201 i.
När lagen infijrclcs bestämclcs de t också att cflekterna av dcn ska

un'iirderas 2013 och då ska clct ar.gör-as om l:rgeu ska finn:rs kvar i sirr

nur.aranclc lorm eller omarbetas.

Men om man nu tillirtel uppltoc{arc, mecl registrcr:rt kennelnat-nn

iro re 1 7 mars 20 l 0, att f'ortsättil som vrllligt, r,acl iir det fb r vits nrcd det,

kanshe du t:inkcr. Det k:inns som en eltergift lagskrivarna ville "biLrda"

r,rppfödarna på. I praktiken berycler det att de iir löcla Lrpp v:rlpar, rnet-t

inte siilja dcm i Danmark.
Av dc 13 förb judrra rasernr iir clct nio som iir crkända av FCI

och clärmed registrerade i Dar-rsk:r Kennel Klr,rbben. Pitbr.rlltcrlier,

:rmerikansk bulldogg, bocrboel och kar-rgal står utanlijl FCI men

registreras solrl raser i cr-r dcl andra l;ir-rclcr ocl'r stambokför's. I clet statliga

danska hunclregistret h:rr lianske iigarna till kangal, pitbull, boerbocl eller

amerihansk bullcloge valt att rcgistrera dem som bianclraser.

l)e senaste clv:r åren har-dct illte lcgi\rre r.lts n:igorr rosa i l):rnmark.
Av de iivriga raserna har l)atrsk l(enncl Klubb under dc sen:rstc

rio åren rcgisrrerats I 295 american staffordshire terrier, 195 clogo

argentino, 20 fila brasileiro, 21 tornjak, l'f kauhasiskovrjarka, 2

centralasi:rtisk ovtjarka, I sirrpl:rninac och 1 sydrl'sk ovtjarha.

Som j:imlorclse - de svensk:r registrerings-siilrorna: 3 0(r7 arneric:tn

stallorclshirc terrier, 5 I 6 clogo argentino, 61 fila brasilcilo, 1 tornjak,

123 kaukasisk ovt jarka, 4 5 centralasiatish ovtia r-ka ocli 26 sarplanitr:rc.

Raser i farozonen
Om uwär'clcringen av lagcr-r 2013 visar :rtt r:rsförbuclet h:rr h:rfi effekt,

så ligeer ytterligare I 2 r:rsel i larozoncn lör ett förbucl. Sill-an inom

parentes ange r ilntale t reg.istlelingar i DKK (och som jämfil'clse i SI(K)
r.rnder 201 I . I)et är rortweilcr (442 / 999 ), stellbrdshirc bullterrier (86 /
758), polski or.vcz:uek podhalanski (4 / 0), m:rstino n:rpoletarro (0 / 13),

nastin esp:lnol (3 / 0), maremma (0 / 14), an:rtolisk hcrdehund (t) / 7)'
bullmastiff (38 / 1 07), c:rne corso it:rliano (6 I 258) cao fiIa clc sao rniguel

(0 / 0), dogo car-rario (l / 74), iberishclogge (ingen FCI-registrerad r:rs).

l)et var rnånga son troclclc att det skullc bli fblkvanclring till Sverige

av dansk:r hundLrppföclare niir lagen trädde i kraft. Men det blev intc

så. Faktisht ä;-det inte en end;r kcnnel sotr hal bcgiirt överflyttr-ring till
Sverigc. N:igon enst:rka clansk uppfödare har tr:rssl:rr rnecl ltt ['re l'ralt en

c/o-aclress i Svcrige och sålt sin:r valPar som "svenska". I)c l'rar irtte var-it

mång:r och lor SI(K har dct innebur-it ntt tnau uppmalut uppföclalr-ra att

besrämma sig iör i vilkct land cle ska vara fbll<bokförcla. Det blir juridiskt

krringligt att stå mcd ett ben på v:ucler:r siclan om suudet.

Jag beriirtacle fijr en av min:r viinner i USA att grannlänclcrna Norge

och D:rnm:rrk har lörb judit american sta1lördshile tcrricr. Jag tänktc

:rtt det kunde \':rra lite provocerancle . Mycker riktigt. Hort spärradc upp

ögonen och s:r:

- Ni har kom mit långt därborta. Här diskutcrar vi orn det inte borde

vara striingare bcstäurrnelser fijl lejon, tiglar och :11ldra stor':1 lratteI som

folk har som sällshapsdjur. l)et är tur att clct iir ganska dyrt att köP;1 ett

lejon.

- Str'ängare bestämmclser? Är clet tillåtet:ltt ha ett lejon hernrra?

Ja. Men det iil lag på att du intc lår sJrippa ut clet i vildrnalkcn n:ir du

intc längre vill l-ra det kvar.

Nu val det mir tur att spärla upp ögonen. f)et måstc ju ha hänt

efiersom man l:rgstiftar on'r det. Lejonct blir stort, kriiver massor av n-rat

och visar sig vara litc mer svårup;rfostrat r,in husk:]ttclt. f)å tar man det i
bilcn ocl'r kör ut i skogen ...

M:rn kanskc inte ska var:r sir Iörvån:rd iivcr:rtt det finns cn vapenbutik

i varenda b)'h:ila som har ett postkontor i den delstatcn i USA.

Rasförbud upphävt i andra länder

Fairdog har gjort en s:rmmanställning övcr v:rd sorn hänt i andra

europeiska liinder där clet inlörts firr-br.rd mot vjssa rascl och konstate rar

art Italicn och Hollancl tidigt var utc med;:asfölbud. Italien startadc med

92 r:rscr. Senare ändr:rdes det till 17 ocl-r 2009 r4rphär'des lasl-orbudet

l'rclt. Det hade inte {ått den cflekt m:rn hopparc på.

Holland skrotade ocksir sitt rasltorbud sedan man komrnit lram till ctt
"proccr-rtindex" - d v s vilken ras som, i ltorhållancle till antalet individer,

är mcst beniigen att bita. l,istan toppas av jack russell och följs av belgisk

l-rcldehLrncl, holl:indsk h erdchund och rottweiler.

Delstaten Hessen iTl,skland presentcr:rde en unc{ersirhttittg sonr

r.isade att schäfern toppar med båc{c bett p:i lolk och f,i, rotnveilen-r ligger

tvåa med öven ikt lor bett på anclra hundar. Niir det gäller pitbull och

arnstaffi Hesscn, visar clet sig atr de bitel fir rnäunjskor, mcn helst anclra

hundar.
Åter till Dannrark. Föreninger-r Fairclos samladc in mycket

nraterial och statistik både |:ån årct före rasltorbuder och lriin irret

eftcr. Uppgilter-na l<onmer bl:rnd annat fr-ån vcteriniirer ocl-r polisen.

Undersöknir-rgen iir inclelad i 1) bett pii miinniskor, 2) bcn på hunclar 3)

dödliga bctt på hunclar, 4) bett på andr:r djur, 5) clödliga bett på andra

d jur'.

Äret före rasfijrbudet toppadcs listan mecl bett på nrännishol av

schäfir, labrador och slädl-rund:rr. Året cltcl lörbuclet var iölj:rncle tle i

ropp: schäfer, rottr'veilcr, blancl ras.

År'et öre rasförbr.rclct toppades listan mecl bett på andla hundar:rv

schiifcL, golden letricver', labracior. Alet efter- ltorbudet var ltoliarrde tre i
topp: schriler, labr:rdor, rottwciler.

Äret före rasförbLrclet tol-rpades listan nred dödliga bctt på anclra

hrurdar av rornveiler, schiifer, doberm,rrrn. År:et eltcr lörbudet var

löljanclc tre i topp mccl dödliga bctt: labraclor-, rotrrveiler, blandlas.

I ldasserna bctt på andla djur, både löre och efter förbuder, står

"okäncl las" överst pri listan. Schiifer, labraclor och sliclhundar utmiirker
sig ocksii.

Att sliidhundar finns med beror på:rrt den d:rnska st:rtistikcn även

in neårtar (lronlancl.

Hcl:r "bettlistarr" 6nns att liisa på u.ww.f:rirclog.clk/pclf/undersogelse-

juli-201 l.pclf
K:rn n-r:rn dra några vcttiga slutsatscr a\. att bilra titta På liststatistiken?

Sii liir-rge inte statistiken är: utrikn:rd procer-rtucllt, han man inte det. Att
schäIer tgppar beror helt er-rkclt p:i att clet finrrs llest scl-riifi'ar. C)ch det är

möjligt att ir-rte ens en proccntuell utriikning visar vilken hltncL-irs som

är bitgladast. Det kanshe iir chihuahuan, nre n rr:rn lagar såret mcd ett

pliistcriocl'r bettet h:rttrn:rr alclrig i staristiken.

Hal man intc krav p:l absolut exakthet, kan rnan giirna studera

listarr och efiersom jag har cn rottweiler tittar jag på mirr las och fir-rncr

att den 1åg på sjunde plats nred bett på mäuniskor inn:rn raslörbuclct

infördcs. 
-Båd..o.k"irp"niel 

och snrå s:iLlskapshundar: l:ig 1torc. Älet efier

raslorbudet, hamn:rde rottwcilcru på:rndla plats. Det iir cn shrärnrnandc

uppryckning i bitstatistiken, men jag tvivl:rl p:i att en hel ras kan bli
sri rnycket mentalt sämrc undeL en tid av wå år. Dct m:iste vara sir, att

uncler ticlen laslörbr.rdcr diskLrteradcs och secl:rn clet trätt i kraft, iänns

det pcrsoner sor-n viile ha en hund:rtt skr:irrmas rnecl. För dcrn var

rottr'vei.lern ett lättillgängligt:rltemativ och ryn'ärr lvckades de bra rned

s jn avsikt. När det gäller bctt p:i ancha hundar: l:ig rotnveilern pii s.junde

plats förc rasförbuclet, nren hamnaclc på tredle iirct efter.

Miir-rga bostaclsbolag i Dan rr:rrh passade ;rå att rida p:i vågcn och

iörbjöcl sina hyresgiister att ha ytte rlig:rre 47 rrser lörutom de 13 som

r:iknas upp i lagcn. Bostadsbolagen listar elltså 60 raser och ägarna till
sirdana hund:rr wingas flytta om de vill ha sirL huncl kvar. Visst flyttar

man onr nran älskar sin hundl Gladcligeni Men i Danmark är fi'irg:rn vart

.. . Tält i skoge n kar.rshe? Till Clrönland? Eller till Sverige-r
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De llesta ;rv raserna som bostadsbol:rgen satte upp pir sin lista kän ner

vi igen, mcn hur förbudssnickama har hittat rascr som italiensk pardog,

gull terrier, bully kutta, australisk parclog, australisk bully dane, aano

barrdog och arncrihansk moloss är g:rnsha obegripligt. Googlal man

råsnamnen, hittar man bilder och text om en del rascr (kolla in bully
kutta!) anclra är obefintliga till och med på nätet, men det 6nns många

danska diskussionstriidar där ärrnet debattcras. Der är synd om den

dansk som har en blandrashund rnodell större och som blir uppsagd lrån
sin lägenhet lor:ltt han inte kan bevisa att hans hur-rd inte är'en bully
kutta/gull terrierkorsning. Omvänd bevisörir-rg är inget ann.rt äu et-t

juridisk giljotin.
Vi sha vara tacksamn-ra att svenska politike r än så länge har lyssnat på

experterna och inte ivrat lor ett raslorbud hos oss. Men vi borde kanske

oroa oss mer fiir vad bostadsbolage rr kan hitta pii. I)ct vore olyckligt om

det allmiinnyttiga bostaclslore taget Våsbyhem i Upplands Väsby får stå

som modell lör flera bostadsföretag och bostadsrärtsiiirenir-rgar i landet.

Redan niir mina föräldrar köptc hund 1960 stod de t i hyreskontraktet

på deras l:igcnl'ret att hyresvrirden måste ge sitt tillstånd, så mina löräldrar
ringde upp honom. Och rnycket riktigt. L)et fanns en ras som han inte
tilLit i sin fastighet ocl-r det val chow-chow. I'}appa fi-ågade varför.

Dom har blå tunga och den är giftig, svarade hyresvärdcrr.
'I1wärr ser det ut som om dagens hyresvärdar inte har kornmit så värst

mycket längre.

Författaren uill rihta en uarmt tack till Thorleifwallquist, Suenslza

Teryierhlubben.ft;r hjalp med information till den här artilzeln.

När man läser dansk text eller Översättningar ser man ltåda beteckningarna

och de betyder i allmänhet samma sak, Man sy'ftar på en hund av någon av de

förbjuclna raserna. Muskelhund skulle låta bättre trodde man och menade då en

hund med mer muskler än andra hundar. Både orden kamphund och muskelhund

är lika förvirrande i sammanhanget. lVen jag har också läst en annan fÖrklaring

och den fann jag lråde intressant 0ch rimlig.

Kamphund är ju en beteckning på den sorts hund som för länge sedan användes

i hundkamper i länder där detta var tillåtet. Då var de avlade för hundkamp och

exempel på sådana raser är tosa 0ch förfäderna till dagens olika bul lterrierraser.

Amstaff och statf blev inga eqna raser fÖrrän 1 936 resp. 1 935. En kamphund i

aktion biter när den har en jämbördig motståndare och det får man väl förutsätta

att de som ställde upp med sina hundar hade. När en kamphund biter, släpper

den ibland taget för att hitta ett n\,tt, bättre ställe att bita på. En hundkamp kunde

alltså sluta med många bett på vardera k0mbattanten. .-
Jag har läst skilclringar av hunclkamper med rasen tosa i Japan. Där bepKilvs

en del kamper som 0blodiga när en av hundarna omedellraft mönsvär sin

motståndare 0ch finner denne totalt överlägsen. Den underlägsne ger sig utan att

några bett utdelas.

Muskelfisk är ett gammalt danskt ord för mussla (som ju kallas musling på

danska i dag), En mussla är ett av de dlur som har starkast muskler i förhållande

till sim kroppsstorlek. När en mussla eller ett ostron slår ihop sitt skal, kan ingen

naturlig fiende öppna det.

lVuskelhundarna är I qrunden jakt och vakthundar. Exempel på sädana är d0g0

argentrn0, fila brasileiro, bulldoggar, mastin0 nap0letan0. Deras sätt att bita

skiljer sig från kamphundarnas. DOg0 argentino, till exempei, är en jakthund s0m

används förjakt på vildsvin. Hunden ska spåra upp grisen, bita sig fast i den och

hålla kvar tills jägaren k0mmit fram. En sådan hund måste måtta sitt bett exakt

och clen måste hålla kvar detta enda bett, Släpper den taget, är den chanslös rn0t

qrisen. Bulldoggarna hade samma uppglft i sin kamp mot tjurar, Bita och hålla fasl

tills tjuren var så utmattad att hunden vågade släppa taget och förklarades vara

vinnaren. Samma sak där , . . Släppte hunden för att ta ett nytt tag, kunde den få

kroppen genomborrad av tjurens horn, Bettet och hundens käkar är så kraftiga

att det har beskrivits som att hundens kåkar "låser sig" vilketiu är en anatomisk

omöjlighei.

Det skulle alltså vara skillnad på kamphundar och muskelhundar på danska enligt

den förklaringen och den är logisk. Men så blev det inte, Begreppen kamphund

och muskelhund används lite godtyckligt 0m alla de raser som förbjudits enligt

laq och även 0m hundarna på bostadsb0iagens listor.

rErMPl"ql1?,Pj,f

- Motverkar tandsten,
ger bättre andedräkt

och ett friskt tandköttl

Anna-Lena Sörenson
D jursiukvårdare

Det finns hjälp!
Biopet Omega-3 ren naturlig
f sko ja. Vä görande för päls,

hud, leder och tassar
RekoTnmenderas av

wQ,mpga-3
Trött i pälsen, öm itassen
och stel i kroppen?

veterinär till hund och katt:

. Ledprobem/adros

. Hudproblem/klåda

. Pälsproblem/hårav4al

. Vikt gt för nerysystemets
utveck ing

Köpställen: Dluraffärer och veterinärer
l\,4arknadsförs av Biodistra AB, A2A 21 25 25. Läs mer på
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