
Kamphunden kommer Kamphunden kommer - kan du se 
problemet ?

Igennem en del år har der været bragt artikler med bloddryppende overskrifter ”kamphund dræber 
jagthund” ”kamphunde ødelægger for millioner”, ”Kamphund i kachotten”, Kamphund bed 
ægtepar” mfl. Medierne følger historierne op med billeder af gabende eller aggressive muskelhunde 
uanset hvilke hunderacer der er tale om. Læserne bider på den slags overskrifter og danner sig egne 
billeder på nethinden.

Ganske ofte er de historier behæftet med den ene faktuelle fejl efter den anden og selvom det viser 
sig at historierne ikke holder vand, hører det til sjældenhederne at medierne retter deres fejl og gør 
de det, er det ofte flere dage efter i et lille bitte hjørne af avisen og læserne ser ikke dementiet.

Skaden er sket og mange har fået den tro at der er tale om super farlige hunde som raserer hele 
Danmark og overfalder alt og alle. Mange går rundt med den tro at disse hunde skulle være farligere 
end andre hunde, selvom det er langt fra sandheden, men medierne har magten og kan få alle til at 
tro på julemanden, alfer og talende havenisser hvis de ville.

 

Nu er vi så endt med et Danmark med cynofobi og mange går rundt med en skræk og frygt. Men 
hvor reel er truslen ?

 

Siden 1970 har vi i Danmark haft 3 drab på mennesker begået af hunde – INGEN af hundene var af 
racer eller blandinger af dem som er på forbudslisten. Hvis vi taler om chancen for at blive slået 
ihjel af dyr så er der større chance for at blive slået ihjel af en hest eller ko end af en hund, så hunde 
er relativ sikre at omgås. Siden 1998 frem til 2009 havde antallet af bid ligget stille, men fra 2010 
og til dato er antallet af bid steget. Hvordan vil man forklare det når nu man har indført en lov, hvor 
13 efter sigende ”farlige” hunderacer skal gå med snor og mundkurv ? Og man ikke længere må 
anskaffe sig en af de nu forbudte racer, d.v.s at der er ikke blevet flere af dem. Andre lande som 
indførte forbud mod specifikke hunderacer og udråbte dem til at være den store stygge ulv, 
oplevede det samme.

For mig er der ingen tvivl, der er simpelthen tale om panik politik effekten, når lovgiverne laver en 
lov ud fra tro og ikke viden giver det bagslag. Mange går rundt med den tro at loven ikke gælder 
dem, for de ejer jo ikke sådan en listerace og de overskrifter der har været i aviserne er jo ikke 
sådan nogle pusse nusse hunde som dem de har hjemme i sofaen. Loven som den er udformet 
TALER simpelthen ikke til alle hundeejerne. Lovgiverne og medierne peger fingre af helt 
specifikke hundeejere og deres hunde og de er nu stigmatiseret og brændemærket som kriminelle og 
uansvarlige hundeejere – DET ER DEM LOVEN GÆLDER IKKE ALLE OS ANDRE.



Medierne og politikerne tager gruelig fejl.
 

Kamphund amok på kvinde - Kvinde i koma efter angreb fra Kamphund.
Sådan lød overskrifterne i medierne i Juni 2011

http://www.jv.dk/artikel/1136089:Esbjerg--Hund-gik-amok-paa-sin-ejer-i-Esbjerg--Kvindeopereret-

for-bid-i-ansigtet

MEEEN heller ikke her var der tale om ”kamphunde” eller det som folk forbinder med 
”kamphunde” Her var der tale om en Schæfer

http://www.jv.dk/artikel/1136784:Esbjerg--Schaefer-gik-amok--Kvinde-fra-Esbjerg-er-vaekket-
afkunstigt-koma

 

Overskriften i BT lød dramatisk og blodig KAMPHUND I KACHOTTEN
http://www.bt.dk/nyheder/kamphund-i-kachotten

Man ser overskriften og tænker nu igen, men prøv at læs hele artiklen... Ups det var vist ikke det 
billede du havde fået vel ? Nej det var en Schæfer.

 

Overskrifter Jagthund bidt af Kamphund - jagthunden døde
http://www.nordvestnyt.dk/article/20090717/ART/307179960/1024/jagthund-bidt-af-
kamphund#.USebbVestxU

http://www.nordvestnyt.dk/article/20090717/ART/307179957/1024/obduktion-frifinder-
kamphunde#.USebjlestxU

 

UPS det var så ikke en kamphund, jagthunden var kørt ned, måske af en kamptanks ?

Journalisten var lidt hurtig ude.

 

Overskrift – Ægtepar angrebet af løse kamphunde
http://www.nordvestnyt.dk/article/20090707/ART/307079977/1022/to-angrebet-af-lose-
kamphunde#.USea11estxU

 

UPS det var ikke kamphunde men en Grand Danois

http://www.nordvestnyt.dk/article/20090708/ART/307089961/1022/det-var-en-grand-danois--der-
bed-to#.USeaolestxU

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jv.dk%2Fartikel%2F1136089%3AEsbjerg--Hund-gik-amok-paa-sin-ejer-i-Esbjerg--Kvindeopereret&h=eAQFdFTvS&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordvestnyt.dk%2Farticle%2F20090708%2FART%2F307089961%2F1022%2Fdet-var-en-grand-danois--der-bed-to%23.USeaolestxU&h=nAQHjlKKl&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordvestnyt.dk%2Farticle%2F20090708%2FART%2F307089961%2F1022%2Fdet-var-en-grand-danois--der-bed-to%23.USeaolestxU&h=nAQHjlKKl&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordvestnyt.dk%2Farticle%2F20090707%2FART%2F307079977%2F1022%2Fto-angrebet-af-lose-kamphunde%23.USea11estxU&h=fAQFY36jK&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordvestnyt.dk%2Farticle%2F20090707%2FART%2F307079977%2F1022%2Fto-angrebet-af-lose-kamphunde%23.USea11estxU&h=fAQFY36jK&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordvestnyt.dk%2Farticle%2F20090717%2FART%2F307179957%2F1024%2Fobduktion-frifinder-kamphunde%23.USebjlestxU&h=eAQFdFTvS&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordvestnyt.dk%2Farticle%2F20090717%2FART%2F307179957%2F1024%2Fobduktion-frifinder-kamphunde%23.USebjlestxU&h=eAQFdFTvS&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordvestnyt.dk%2Farticle%2F20090717%2FART%2F307179960%2F1024%2Fjagthund-bidt-af-kamphund%23.USebbVestxU&h=kAQG8sNbe&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordvestnyt.dk%2Farticle%2F20090717%2FART%2F307179960%2F1024%2Fjagthund-bidt-af-kamphund%23.USebbVestxU&h=kAQG8sNbe&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.dk%2Fnyheder%2Fkamphund-i-kachotten&h=qAQG8pOUD&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jv.dk%2Fartikel%2F1136784%3AEsbjerg--Schaefer-gik-amok--Kvinde-fra-Esbjerg-er-vaekket-afkunstigt-koma&h=yAQF6b8hd&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jv.dk%2Fartikel%2F1136784%3AEsbjerg--Schaefer-gik-amok--Kvinde-fra-Esbjerg-er-vaekket-afkunstigt-koma&h=yAQF6b8hd&s=1


Her skrives "kamphund" ikke andet men i politirapporten og artiklen fra TV2 står der 
hundens race - DOBERMANN
http://www.dr.dk/Regioner/Fyn/Nyheder/Svendborg/2011/02/06/121445.htm?rss=true

http://www.tv2fyn.dk/article/287978:AEldre-mand-overfaldet-af-dobberman?rss

Her skrives så den rette race nemlig Dobermann, men den er så iflg. DR også en "kamphund"

Muskelhund bider lille hund ihjel
Her skrives først at en hund er blevet angrebet af en Muskelhund, blæser historien op med billede af 
en muskelhunds gaben, som iflg. dem vist skal vise at den er aggressiv. Det viser sig så at den hund 
som angreb var en Berner Sennen, som så nu er blevet en muskelhund. ( journalisten fik dog rettet 
muskelhund til Berner Sennen )

http://radiohorsens.dk/?artikel=26198

 

Kamphunde amok i hønsegård
Endnu engang må man konstaterer at medierne og politiet kommer med historier som ikke har hold 
i virkeligheden - Kamphunde amok i hønsegård, var overskriften hos fyens.dk

http://www.fyens.dk/article/2077350:Svendborg--Kamphunde-amok-i-hoensegaard ??

Kamphunde ?? Det var en labrador og en blanding der var på spil. "Der er tale om en sort labrador 
og et gadekryds, og de to hunde har formentlig fået adgang til hønsene ved at flå hegnet i stykker."

http://www.tv2fyn.dk/article/353197:Hunde-bed-41-hoens-ihjel?rss&forside

 

Muskelhunde ødelægger for millioner
Boligforening er magtesløs og frustreret over, at politiet ikke fjerner muskelhunde fra lejligheder i 
Aalborg Øst. Hundene har for nyligt ødelagt en lejlighed for en kvart million kroner

http://ekstrabladet.dk/112/article1384426.ece

Sagen kom på daværende justitsminister Lars Barfoed's bord efter spørgsmål fra Marlene Harpsøe 
fra DF

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Afdelingsbestyrelse:

Lov om kamphunde virker ikke” fra BOLIGEN nr. 11 – 2010

og de i artiklen viste billeder, samt herunder besvare:

- om ministeren har forståelse for, at afdelingsbestyrelsen

føler sig skuffede over politiets håndtering af de i artiklen

omtalte sager, og

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fekstrabladet.dk%2F112%2Farticle1384426.ece&h=YAQHWRWWx&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tv2fyn.dk%2Farticle%2F353197%3AHunde-bed-41-hoens-ihjel%3Frss%26forside&h=IAQFuAnkM&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fyens.dk%2Farticle%2F2077350%3ASvendborg--Kamphunde-amok-i-hoensegaard&h=gAQGIY-yS&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fradiohorsens.dk%2F%3Fartikel%3D26198&h=mAQFa48Nt&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tv2fyn.dk%2Farticle%2F287978%3AAEldre-mand-overfaldet-af-dobberman%3Frss&h=pAQHShnMl&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2FRegioner%2FFyn%2FNyheder%2FSvendborg%2F2011%2F02%2F06%2F121445.htm%3Frss%3Dtrue&h=gAQGIY-yS&s=1


- om ministeren mener, der skal lægges dyremishandling til

grund for at fjerne ulovlige hunde, og

- om ministeren finder politiets arbejde godt nok, når beskeden

til afdelingsbestyrelsen for ikke at gribe ind er, at

der ikke er nok ressourcer, og

- om hvordan ministeren vil sikre, at politiet handler jf. loven,

når de møder ulovlige hunde i deres arbejde, og

- om ministeren vil redegøre for de retningslinjer, som er

omtalt af vicepolitiinspektør i Ålborg, Poul Severinsen, i

artiklen, samt

- om hvilke politikredse der har fået udarbejdet og implementeret

retningslinjer?”

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/reu/spm/262/svar/769815/940947.pdf

 

MEEEN igen var der ikke tale om Kamphunde men om labrador blandinger. ( se billederne til 
denne artikel )

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ft.dk%2Fsamling%2F20101%2Falmdel%2Freu%2Fspm%2F262%2Fsvar%2F769815%2F940947.pdf&h=0AQGHMXEM&s=1


Kamphunde angreb 2 piger i Taastrup
Politiet blev tilkaldt, og da det var et kamphundelignende stort dyr, blev den taget i forvaring

http://www.sn.dk/Aggressiv-hund-overfaldt-piger/Hoeje-Taastrup/artikel/114394
Også denne sag kom justitsministerens bord

Spørgsmålets ordlyd:
Finder ministeren, at der er anledning til at intensivere politiets opsøgende indsats i relation til at få 
taget flere kamphunde ud af omløb, førend de angriber mennesker, som tilfældet senest var tirsdag 
den 22. februar 2011?

Skriftlig begrundelse:
Spørgeren henviser til en sag fra boligområdet Sulen i Høje Taastrup Kommune, hvor to piger i 12-
13 års alderen blev angrebet af en kamphundelignende hund. Politiet tog efterfølgende den 
pågældende hund i deres varetægt.

MEN heller ikke i denne sag var der tale om ”kamphunde” - rigspolitiets svar:

”Vedrørende den sag, der henvises til i spørgsmålet, kan det oplyses, at hunden blev anbragt i 
hundepension, indtil sagen kunne afgøres bl.a. på grundlag af en adfærdstest af hunden.

Politikredsen har efterfølgende truffet afgørelse om at give besidderen pålæg om at føre hunden i 
bånd og forsyne den med forsvarlig lukket mundkurv, når den ikke holdes indelukket. Politikredsen 
har i øvrigt oplyst, at det ikke kunne lægges til grund, at hunden tilhørte en forbudt race, jf. 
hundelovens § 1a.«

http://dinby.dk/hedehusene/hundeangreb-paa-sylen.-justitsministerens-svar?
minby=hedehusene#minby:hedehusene

Også lokal politikere er ramt af "kamphunde" feberen.
Lokal formand for de konservative Arne Holm advarede om "kamphunde" i Auninge som efter hans 
udsagn havde angrebet ham

http://norddjurs.lokalavisen.dk/angrebet-af-kamphunde-/20101227/artikler/101229472/

Arne skriver at der er tale om 2 store sorte Amerikanske Staffordshire terrier som han beskriver som 
var det taget ud af bogen om Baskerville hunden. Vores bestyrelses medlem Tanja Andersen har en 
kort mail korrespondance med Arne som fastholder at der er tale om aggressive AST'ere og sender 
derefter et billede som dokumentation for sin påstand - problem - det billede viste en Cane Corso.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnorddjurs.lokalavisen.dk%2Fangrebet-af-kamphunde-%2F20101227%2Fartikler%2F101229472%2F&h=CAQHton8R&s=1
http://dinby.dk/hedehusene/hundeangreb-paa-sylen.-justitsministerens-svar?minby=hedehusene#minby:hedehusene
http://dinby.dk/hedehusene/hundeangreb-paa-sylen.-justitsministerens-svar?minby=hedehusene#minby:hedehusene
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sn.dk%2FAggressiv-hund-overfaldt-piger%2FHoeje-Taastrup%2Fartikel%2F114394&h=7AQHi36Fp&s=1


Problemet i alle disse sager er at fiktion lader til at styre medierne, politikerne og en del borgere i 
det danske land. Fakta har ikke længere nogen værdi og danskerne har glemt at FAKTA ikke kun er 
en butik man handler i. Hvis ikke vi vågner op og stiller krav til medierne og vores politikere om at 
det er sandheden, faktuel viden og dokumentation vi ønsker så ender vi med at Danmark bliver til 
Disney Land hvor alfer, feer, julemanden og Baskerville hunden eksisterer.
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