Antallet af bid på hunde før og efter hundeloven
De såkaldte "listehunde" har fået skyld for meget de seneste år. De skulle efter sigende, stå for
mange bid og også alvorlige bid på andre hunde, men holder det nu også vand?
I hundeudvalgets betænkning fra 2010 står skrevet;

5.2.2. Skader på andre dyr
Et af udvalgets medlemmer, dyrlæge Pernille Hansen, har tidligere i år foretaget en
spørgeskemaundersøgelse via de smådyrspraktiserende dyrlægers e-mail-forum. Undersøgelsen
havde til formål at få et skøn over omfanget af hunde, der bliver bidt alvorligt af andre hunde.
Resultatet af undersøgelsen viste blandt andet, at fem ud af de 45 klinikker, der deltog, fandt, at der
var sket en stigning i antallet af hunde bidt af andre hunde.
Det er efterfølgende blevet anført, at dette tal muligvis ville være større, hvis spørgsmålene også
blev rettet til de store smådyrshospitaler, idet mange bidskader sker, når ejerne har fri og lufter deres
hunde, og fordi nogle ejere måske vælger at køre direkte til et større hospital, hvis de opfatter
situationen som alvorlig.
På den baggrund har Pernille Hansen foretaget en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse blandt 11
udvalgte smådyrshospitaler mv. med stor vagtbyrde. Dyrehospitalerne blev i den forbindelse bl.a.
anmodet om at oplyse
• hvor mange hunde der er døde som følge af en anden hunds bid det seneste år,
• hvor mange hunde der har fået alvorlige sår som følge af en anden hunds bid det seneste
halve år,
• hvordan antallet af hundebid har udviklet sig i løbet af de seneste fem år, og
• hvordan sværhedsgraden af hundebid har udviklet sig i løbet af de seneste fem år.
Det bemærkes i den forbindelse, at besvarelsen af disse spørgsmål beror på dyrlægernes
hukommelse, og at svarene derfor kun kan tages for værende et skøn.
Otte dyrehospitaler besvarede spørgeskemaet. Det drejer sig om Bygholm Dyrehospital,
Dyrehospitalet i København, Faxe Dyrehospital, Gråsten Dyrehospital, Herning Dyrehospital,
Odense Dyrehospital, Aalborg Dyrehospital og Århus Dyrehospital.
Tre ud af disse otte hospitaler oplyste, at de havde oplevet en lille stigning i antallet af alvorlige
bidsår inden for de seneste fem år. Det ene af de tre hospitaler havde tillige oplevet, at bidskaderne
var blevet lidt mere alvorlige. Fire af de otte hospitaler fandt, at antallet af hundebid var uændret
over de seneste fem år, mens et hospital havde oplevet færre – men lidt mere alvorlige – bid. Ingen
af de dyrehospitaler, der indgik i undersøgelsen, havde oplevet en stor stigning i antallet af bidsår
eller betydeligt mere alvorlige bidsår.
I ovenstående undersøgelse, blev der ikke spurgt om hvilke hunderacer eller typer der havde
forårsaget skade, men udelukkende om der var sket et fald eller stigning.

Foreningen Fair Dog – konatkt@fairdog.dk – www.fairdog.dk – telefon 60194312

Hvad siger dyrlægerne så efter at loven trådte i kraft?
INGEN ÆNDRING og listehundene har aldrig stået for et stort antal bidskader.
Vi spurgte dyrlægerne;
"Foreningen Fair Dog er ved at lave en undersøgelse omkring bidskader forårsaget af hunde i
Danmark og omkring hvordan man reducerer bidskader... Herunder bid før og efter den nye
hundelov, som trådte i kraft den 1. juli 2010.
Har I evt. nogle tal, der viser fald/stigning efter loven trådte i kraft.
Hvis der ikke har været ført statistisk på området, kan i så evt. give en melding om I har mærket
en ændring i bidskader."
________________________________________________________________________________
Dyrehospitalet Sydvestsjælland
Vi mener ikke at den nye hundelov har ændret på noget. Vi ser stadig bidskader - og andelen af dem
der er forårsaget af "liste"-hunde er uændret lav.
Venlig hilsen Hanne Munck
________________________________________________________________________________
Bonderup Dyrlægepraksis
Jeg har ikke registreret flere eller færrebidskader på hunde i min praksis efter hundeloven trådte i
kraft. Jeg vil sige umiddelbart det er det samme som tidligere.
Dyrlæge Mette Skov Rasmussen
________________________________________________________________________________
Give Dyreklinik
Vi har ikke ført statistik.
Vi ser mig bekendt hverken flere eller færre bidskader. De hunde vi afliver pga. de bidder, er ikke
de ulovlige hunde,tvært imod.
Med venlig hilsen
Karina Hartmann
Dyrlæge
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________________________________________________________________________________
Dragør og Kastrup Dyreklinik
Vi fører ikke statistik over de forskellige lidelser vi behandler.
Men efter min opfattelse overordnet set er der ingen ændring, hvad angår bidskader og deres
frekvens i forhold, hvordan tingene var før den 1.7.2010.
Dette gælder på både Dragør - og Kastrup Dyreklinik.
Med venlig hilsen
Dyrlæge Lars Gress
Dragør Dyreklinik
Ndr. Engvej 3
2791 Dragør
samt
Kastrup Dyreklinik
Saltværksvej 144
________________________________________________________________________________
Hundeloven er værdiløs. Det siger dyrlæge Christian Haldbo på 1 årsdagen for indførelsen af den
nye hundelov.
Loven forbyder 13 hunderacer i håb om at begrænse antallet af bidskader, men det har absolut ingen
effekt, siger Christian Haldbo.
- Jeg har ingen forskel mærket, for loven er værdiløs. Det handler om ejerne, ikke om hundene,
siger han.
________________________________________________________________________________
Marienhoff dyreklinik
Min klinik er startet i marts sidste år, så jeg har derfor ikke noget sammenligningsgrundlag i forhold
til før hundeloven trådte i kraft. Men ser i øvrigt meget få bidskader.
Med venlig hilsen
Hanne Gjerløff
Dyrlæge
Marienhoff dyreklinik
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Saltum Dyreklinik
Vi har ikke oplevet nogle ændringer efter at den nye hundelov er trådt i kraft. Vi befinder os
heldigvis på det samme relativt lave niveau.
Med venlig hilsen
Saltum dyreklinik
________________________________________________________________________________
Ringe Dyrehospital
Vi fører ikke statistik, men har ikke registreret en æmdring
Med venlig hilsenNiels Hofman

Dyrelægegården Mariendal
Vi har ingen statestik, men voresoplevelse af bidskader har ikke ændret sig efter den nye hundelov
Mvh
Merete Brodersen
Dyrlægegården Mariendal
Rynkeby Dyreklinik
Generelt ser vi meget få bidskader - og der er ikke nogetsomhelst som tyder på, at der er sket
ændringer i dette.
Venlig hilsen dyrlæge Poul B Nielsen, Rynkeby Dyreklinik
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Familiedyrlægerne Hobro
Vi har ingen statistik på bidskader, men har umiddelbart ikke mærket nogen fald i skader sfa. den
nye bekendtgørelse.
Med venlig hilsen
Torben Lindbjerg
Dyrlæge ( DVM) og adm. direktør
www.familiedyrlaegerne.dk
Smedevej 40
9500 Hobro
________________________________________________________________________________
Blågård Dyreklinik
Vi har ikke rigtig ført statestik over bidskader, hverken før eller efter den nye hundelov. Men jeg har
lige talt med mine 2 dyrlæger og de mener ikke der er nogen nævneværdig ændring af bidskader fra
før til efter...
Med venlig hilsen,
Rikke Sjöholm, Veterinærsygeplejerske
Blågård Dyreklinik
Blågårdsgade 25,
2200 København N
Min klare overbevisning er at niveauet af bidskader mellem hunde er uændret.
Bidskader i forhold til mennesker har jeg intet kendskab til.Vedrørende
forebyggelse af bidskader på mennesker kan jeg opfordre Jer til at læse mere om
"Hej Hund - kampagnen" som er lanceret af Den Danske Dyrlægeforening. Vi støtter
op om denne kampagne ved at tage ud på skoler mm. og fortælle om hundeadfærd og hvad mennesker/børn kan gøre for at undgå bidskader. Læs mere på www.ddd.dk
Håber at dette er til hjælp :-)Med venlig hilsen
Dyrlæge Finn Østergaard Østergaards Dyrehospital ApS Tranbjerg Hovedgade 448310
Tranbjerg
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Bygholm Dyrehospital
Umiddelbart synes vi ikke vi har mærket nogen forskel i forekomsten.
Mvh
Helle Johansen
Dyrlæge
________________________________________________________________________________
Ingen statistik, men der synes ikke at være nogen ændring.
Venlig hilsen
Sonny Liston
Fagdyrlæge vedr. hund og kat
Kalundborg Dyreklinik
Elmegade 29
4400 Kalundborg
________________________________________________________________________________
Aarhus Dyrehospital
Vi fører ingen statistik men har ikke bemærket nogen forskel.
MVH
Nanna Enemark

Hjørring Dyrehospital
Vi har desværre ikke nogen statistik. Bidskader udgør heldigvis kun en lille del af vores arbejde.
Vi kan ikke mærke nogen ændring i antallet af bidskader før/efter ikrafttræden af den nye hundelov.
mvh Flemming Myrup
________________________________________________________________________________
Hundeudvalgets betænkning http://www.fairdog.dk/elements/documents/doglaw/betaenkning-afhundeudvalget-2010.pdf
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