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LOV OM DYREVÆRN

Lov om  
dyreværn (uddrag)

Lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, med de ændringer der følger  
af §3 i lov nr. 1459 af 17. december 2013 samt af lov nr. 727 af 25. juni 2014

Kapitel 1
Generelle bestemmelser

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt 
og beskyttes bedst muligt mod 
smerte, lidelse, angst, varigt men 
og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal 
sørge for, at de behandles om-
sorgsfuldt, herunder at de huses, 
fodres, vandes og passes under 
hensyntagen til deres fysiologiske, 
adfærdsmæssige og sundheds-
mæssige behov i overensstem-
melse med anerkendte praktiske 
og videnskabelige erfaringer.

§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr 
holdes, skal indrettes på en sådan 
måde, at dyrets behov tilgodeses, 
jf. § 2. Det skal herunder sikres, at 
dyret har den fornødne bevægel-
sesfrihed også under optagelse af 
foder og drikke og ved hvile. Dyr 
skal endvidere sikres mod vejr 
og vind i overensstemmelse med 
deres behov.

Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder 
tilsvarende anvendelse på bindsel, 
tøjr og lignende indretninger.

Stk. 3. Enhver, der holder dyr, 
skal sørge for, at dyret tilses 
mindst en gang om dagen. Dette 
gælder dog ikke fritgående dyr på 

græs eller lignende. Sådanne dyr 
skal dog tilses jævnligt.

Stk. 4. Enhver, der erhvervs-
mæssigt holder dyr, skal sørge for, 
at dyreholdet tilses af en dyrlæge 
mindst én gang årligt. Ministeren 
for fødevarer, landbrug og fiskeri  
kan undtage visse mindre husdyr-
brug fra reglen i 1. pkt.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, 
landbrug og fiskeri kan fastsætte 
regler om hold af dyr på steder, 
hvor ejeren eller den, der fører 
tilsyn med dyret, ikke bor.

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 
kan læses i sin fulde længde på: 
https://www.retsinformation.dk  

Halekupering af hunde
Bekendtgørelse om halekupering 
af visse hunderacer
I medfør af § 14, stk. 3 og 4, og  
§ 28, stk. 5, i 

dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 
06.06.1991 fastsættes: 

§ 1. Halekupering, som har til 
formål at ændre en hunds udse-
ende, må kun foretages på hvalpe 
efter stambogsførte forældredyr 
af følgende racer: 
1) Ruhåret hønsehund,    
2) Korthåret hønsehund,    
3) Weimaraner,    
4) Vizla,    
5) Breton. 

§ 2. Halekupering må kun fore-
tages af en dyrlæge. Indgrebet 
må ikke foretages, når hunden er 
mere end 4 dage gammel. 

§ 3. Overtrædelse af §§ 1 og 2 
straffes med bøde eller hæfte. 

§ 4. Bekendtgørelsen træder i 
kraft den 1. september 

1991.
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§ 1. »Besidderen af en hund skal 
sørge for, at hunden, inden den 
er 8 uger gammel, er mærket og 
registreret. Besidderen af en hund 
skal endvidere sørge for, at hun-
den, fra den er 4 måneder gam-
mel, bærer halsbånd forsynet med 
et skilt, der angiver besidderens 
navn og adresse.«

Stk. 2. Justitsministeren fast-
sætter nærmere bestemmelser 
om mærkning, registrering og 
gebyr og om udformningen af 
skiltet, jf. stk. 1. Justitsministe-
ren kan herunder bestemme, at 
mærknings- og registreringsord-
ningen skal administreres af en 
eller flere private organisationer, 
og at besidderen af en hund skal 
give de nødvendige oplysninger 
samt indbetale gebyr til disse 
organisationer. 

Stk. 3. Politiet skal lade en 
hund mærke og registrere for 
besidderens regning, hvis hunden 
i strid med stk. 1 ikke er mærket 
og registreret. 

§ 1 a. Besiddelse og avl af følgende 
hunde er forbudt:
1) Pitbull terrier
2) Tosa inu
3)  Amerikansk staffordshire  

terrier
4) Fila brasileiro
5) Dogo argentino
6) Amerikansk bulldog
7) Boerboel
8) Kangal
9) Centralasiatisk ovtcharka
10) Kaukasisk ovtcharka
11) Sydrussisk ovtcharka
12) Tornjak
13) Sarplaninac

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 finder 
tillige anvendelse for krydsninger, 
hvori de nævnte hunde indgår.

Stk. 3. Erhvervsmæssig indfør-
sel af hunde, der er omfattet af 
stk. 1 eller 2, er forbudt.

§ 1 b. Hunde, der holdes eller ind-
føres i strid med § 1 a, aflives ved 
politiets foranstaltning.

Stk. 2. Er der tvivl om, hvorvidt 

en hund tilhører en af de racer 
eller krydsninger heraf, som er 
omfattet af § 1 a, kan politiet stille 
krav om, at besidderen dokumen-
terer hundens race eller type.

Stk. 3. Hvis besidderen ikke 
straks kan fremlægge tilstrækkelig 
dokumentation, jf. stk. 2, træf-
fer politiet foranstaltninger med 
henblik på midlertidigt at fjerne 
hunden fra besidderen.

Stk. 4. Har besidderen ikke 
inden for en frist, som politiet 
fastsætter, fremlagt tilstrækkelig 
dokumentation for, at hunden ikke 
tilhører en af de racer eller kryds-
ninger heraf, som er omfattet af 
§ 1 a, anses hunden for at være 
holdt i strid med § 1 a.

Stk. 5. Politidirektøren afholder 
omkostningerne ved at lade en 
hund aflive efter stk. 1, men kan 
kræve beløbet refunderet af besid-
deren.

§ 2. Det er forbudt at holde hund 
på steder, hvor der ikke er bebo-

Om overdragelse  
af hundehvalpe 

Uddrag af bekendtgørelse nr. 817 af 22.7.2004

§ 1. Med bøde straffes den, der 
sælger eller på anden måde 
overdrager eller køber eller på 
anden måde erhverver hunde-
hvalpe, hvis levering af hunde-

hvalpene sker, inden de er 8 uger 
gamle. På samme måde straffes 
den, der fra udlandet indfører 
hundehvalpe, der er under 8 
uger gamle.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder 
ikke anvendelse, når der tale om 
en samlet overdragelse, erhver-
velse eller indførsel af moderdyr 
og hvalpe.

Lov om hunde
Lovbekendtgørelse nr. 259 af 12.4.2005 med ændringer seneste af  25.6.2014
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else, såsom i kolonihaver, med-
mindre politiet meddeler tilladelse 
dertil. Sådan tilladelse kan kun 
gives, når der skønnes at være sik-
kerhed for, at hunden vil blive pas-
set forsvarligt, og tilladelsen kan til 
enhver tid tilbagetages. 

§ 3. I byer og områder med by-
mæssig bebyggelse er det forbudt 
at lade hunde færdes på gader, 
veje, stier eller pladser m.v., der er 
åbne for almindelig færdsel, uden 
at de enten føres i bånd eller er i 
følge med en person, som har fuldt 
herredømme over dem. En hund 
anses ikke for at være under led-
sagelse, fordi den er under tilsyn 
fra besidderens bolig eller forret-
ningslokale. Føres en hund i bånd, 
skal dette være så kort, at hunden 
holdes tæt ind til ledsageren. Hvis 
hunde færdes løse på de i 1. pkt. 
nævnte steder uden at være i følge 
med en person, der har fuldt her-
redømme over dem, lader politiet 
dem optage og underretter besid-
deren eller en til vedkommendes 
husstand hørende voksen person.

Stk. 2. Uden for byer og områder 
med bymæssig bebyggelse påhviler 
det besidderen af en hund at drage 
omsorg for, at den ikke strejfer om.

Stk. 3. Det er forbudt at lade 
en hund færdes på private area-
ler, som besidderen af hunden 

ikke har brugsret til. Grundejeren 
eller den, der har brugsret til det 
private areal, kan på forsvarlig 
måde optage eller fjerne hunden 
fra grunden. Vedkommende skal 
ikke betale erstatning, hvis hunden 
herved kommer til skade eller om-
kommer. Nedskydning eller anden 
fremgangsmåde, der sigter på at 
slå hunden ihjel, må kun anvendes 
af grundejeren eller den, der har 
brugsret til et privat areal, hvis 
hunden angriber andre husdyr el-
ler frembyder nærliggende fare for 
person eller ejendom.

Stk. 4. Har grundejeren eller 
den, der har brugsret til det private 
areal, optaget hunden, og ken-
des hundens besidder, skal den, 
der har optaget hunden, snarest 
muligt og senest 24 timer efter at 
optagelsen har fundet sted, under-
rette hundens besidder eller en til 
vedkommendes husstand hørende 
voksen person. Grundejeren eller 
den, der har brugsret til det private 
areal, og som har optaget hunden, 
er pligtig til at fodre og passe den 
optagne hund forsvarligt. Såfremt 
det ikke er muligt at optage hun-
den, eller hvis hundens besidder 
ikke kendes eller ikke afhenter 
hunden, rettes der henvendelse til 
politiet, som lader hunden optage 
og så vidt muligt underretter be-
sidderen.

Stk. 5. Er en hund, der er opta-
get efter stk. 1 eller 3, ikke mærket 
og registreret, og kendes hundens 
besidder ikke, fremlyses den. Det 
gælder dog ikke, såfremt hunden 
bærer skilt som nævnt i § 1, stk. 1.

Stk. 6. Ved gentagen overtræ-
delse af stk. 4, 3. pkt. kan politi-
direktøren træffe afgørelse om at 
lade hunden aflive. politidirektøren 
afholder omkostningerne ved at 
lade en hund aflive, men kan kræve 
beløbet refunderet af besidderen.

Stk. 7. Hvis besidderen ikke, inden 
3 dage efter at underretning eller 
fremlysning efter stk. 1, 4 og 5 har 
fundet sted, indløser hunden ved at 
betale de udgifter, som optagelsen 
har medført, kan politiet afhænde 
hunden eller lade den aflive. Et 
eventuelt overskud ved afhændel-
sen tilfalder ejeren, hvis denne mel-
der sig inden 3 måneder og godtgør 
sin ret, og ellers statskassen.

Stk. 8. Ministeren for fødevarer, 
landbrug og fiskeri kan fastsætte 
nærmere regler om afhændelse af 
optagne hunde.

§ 3 a. Kommunalbestyrelsen kan 
bestemme, at der i kommunen eller 
nærmere opregnede områder af 
kommunen skal gælde en pligt til 
i byer og områder med bymæssig 
bebyggelse altid at føre en hund i 
bånd på gader, veje, stier eller plad-
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Definition af skambid
 Et skambid er defineret ved føl-
gende:

•	 Flere	dybe,	punktformede	sår,	der	
når dybt ned i underhuden eller 
penetrerer ned i muskulatur; det 
skal tydeligt fremgå, at der er tale 
om flere bid, og at det er foregået 
med nogen voldsomhed, eller

•	 udrivning	(dyb	flænge)	i	under-
hud/muskulatur (altså ikke kun i 
huden/skindet), eller

•	 bidlæsioner,	der	medfører	tab	
af væv (bortset fra ubetydelige 
skader på hundeører), eller

•	 bidlæsioner,	der	medfører	døden,	
herunder situationer, hvor en 
hund rusker en anden hund til 
døde, uden at biddet i sig selv 
har givet anledning til skader af 
en karakter som beskrevet i de 
foregående tre punkter.

ser m.v., der er åbne for almindelig 
færdsel. Båndet skal være så kort, 
at hunden kan holdes tæt ind til 
ledsageren.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, 
landbrug og fiskeri kan fastsætte 
regler om, at visse hunde ikke er 
omfattet af bestemmelser om 
båndpligt fastsat i medfør af stk. 1.

§ 3 b. Løsgående glubske hunde 
må ikke uden politiets tilladelse 
anvendes til bevogtning af pladser.

§ 4. Forstyrrer en hund de ombo-
endes ro ved gentagen eller ved-
holdende gøen eller tuden, og der 
indgives klage derover til politiet, 
giver dette besidderen pålæg om at 
holde hunden indelukket eller, hvis 
denne foranstaltning ikke hjæl-
per, eller hunden allerede holdes 
indelukket, at lade den fjerne. 
Justitsministeren kan, for så vidt 
det drejer sig om hunde, der af er-
hvervsmæssige opdrættere holdes 
indelukket i hundegård eller på 
anden måde, dispensere fra denne 
bestemmelse i tilfælde, hvor der 
ved en hundegårds anlæggelse og 
indretning er taget ethvert rimeligt 
hensyn til bebyggelsesforholdene.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte 
regler om adgang til at klage over 
afgørelser truffet efter stk. 1, 2. 
pkt., herunder om, at afgørelserne 
ikke kan indbringes for anden 
administrativ myndighed, og om 
myndighedernes adgang til at gen-
optage en sag, efter at der er indgi-
vet klage. Ministeren kan endvidere 
fastsætte regler om indgivelse af 
klager, herunder om formkrav til 
klagen.
 
§ 5. Det er forbudt til stadighed at 
holde en hund bundet. 

Stk. 2. Når en hund holdes bun-
det, skal dens lænke mindst være 
5 m lang, og den skal have adgang 
til et opholdsrum, der kan yde den 
forsvarligt læ mod regn, blæst og 
kulde. Består opholdsrummet i et 
hundehus, skal det være rumme-
ligt og så højt, at hunden kan stå 
oprejst. 

§ 6. Det påhviler besidderen af en 
hund at træffe de foranstaltninger, 

der efter forholdene må anses på-
krævet for at forebygge, at hunden 
volder andre skade. 

Stk. 2. Hvis en hund har forvoldt 
skade på et menneske eller anden 
væsentlig skade, hvis hundens 
eller besidderens adfærd er af en 
sådan karakter, at den er egnet til 
at skabe frygt i sine omgivelser, el-
ler hvis der i øvrigt er grundlag for 
at antage, at den pågældende hund 
kan være farlig for sine omgivelser, 
kan politidirektøren
1)  give besidderen pålæg om, at 

den ejendom, hvor hunden 
holdes, skal være indhegnet af et 
hegn på op til 1,8 meter i højden, 
der skal være forsynet med en 
sluselåge,

2)  give besidderen pålæg om, at 
hunden kun må luftes af besid-
deren eller af andre navngivne 
personer over 18 år og ikke 
må luftes sammen med andre 
hunde,

3)  give besidderen pålæg om, at 
hunden, når den ikke holdes 
indelukket, skal føres i bånd, 
herunder pålæg om, at hunden 
skal føres i et bånd, der højst er 
2 meter langt, eller skal være 
forsynet med forsvarlig, lukket 
mundkurv eller begge dele, eller
Stk. 3. Politimesteren, i Køben-

havn politidirektøren, kan give be-
sidderen pålæg som nævnt i stk. 2, 
nr. 1-3, hvis hunden har for vane at 
forulempe mennesker eller dyr ved 
på gader, veje, stier eller pladser 
m.v., der er åbne for almindelig 
færdsel, at fare imod dem eller 
forfølge dem eller at forulempe 
husdyr i ejendom eller på mark. 

Stk. 4. Hvis et pålæg efter stk. 2, 
nr. 1-3, overtrædes, kan politime-
steren, i København politidirek-
tøren, træffe afgørelse om at lade 
hunden aflive. 

Stk. 5. Hvis en hund ved et over-
fald eller ved anden uacceptabel og 
farlig adfærd har bidt et menneske 
eller en anden hund, og hvis biddet 
kan betegnes som skambid, skal 
politidirektøren lade hunden aflive.

Stk. 6. Politidirektøren afholder 
omkostningerne ved at lade en 
hund aflive efter stk. 2, nr. 4 eller 
stk. 4 eller 5, men kan kræve belø-
bet refunderet af besidderen.

Stk. 7. Overdrages hunden til en 
anden besidder, gælder et pålæg ef-
ter stk. 2, nr. 1-3 eller stk. 3 eller en 
afgørelse om aflivning efter stk. 2, 
nr. 4 eller stk. 4 eller 5 umiddelbart 
over for den nye besidder.

§ 6 a. På politiets anmodning er be-
sidderen af en hund forpligtet til at 
medvirke til en sagkyndig undersø-
gelse af hundens adfærd, inden der 
træffes afgørelse efter § 6, stk. 2, 
nr. 4 eller § 6, nr. 5, om aflivning af 
hunden. 

Stk. 2. Besidderen kan forlange, 
at der foretages en hundesagkyn-
dig undersøgelse som nævnt i 
stk. 1, inden politimesteren, i Kø-
benhavn politidirektøren, træffer 
afgørelse efter § 6, stk. 2, nr. 4  
eller § 6, stk.5, om aflivning af 
hunden. 

Stk. 3. Hvis der, inden der træf-
fes afgørelse om aflivning af hun-
den i medfør af § 6, stk.5, foretages 
en hundesagkyndig undersøgelse, 
jf.stk. 1 og 2, skal omstændigheder-
ne ved bidepisoden indgå i under-
søgelsen.

Stk. 4. Politidirektøren afholder 
omkostningerne ved den hunde-
sagkyndige undersøgelse, men kan 
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kræve beløbet refunderet af besid-
deren. 

§ 6 b. Politiet kan beslutte at an-
bringe hunden i pension, indtil der 
er truffet afgørelse efter § 1b, stk.1 
eller § 6, stk. 2 nr. 4 eller stk. 4 eller 
5, om aflivning af hunden, og hvis 
der træffes afgørelse om, at hun-
den skal aflives, indtil afgørelsen 
kan fuldbyrdes. Politiet kan også 
anbringe hunden i pension under 
sagens behandling, hvis politiets el-
ler Rigspolitiets afgørelser indbrin-
ges for domstolene, jf. § 6 c, stk. 3

Stk. 2. Politiet har, hvis det 
skønnes nødvendigt, mod behørig 
legitimation uden retskendelse 
adgang til hundehold med henblik 
på gennemførelse af en beslutning 
truffet efter stk. 1. Politiet kan om 
fornødent tage en sagkyndig med. 

Stk. 3. Klage over politiets be-
slutning om at anbringe hunden 
i pension har ikke opsættende 
virkning. 

Stk. 4. Politimesteren, i Køben-
havn politidirektøren, afholder 
omkostningerne ved hundens an-
bringelse i pension, men kan kræve 
beløbet refunderet af besidderen.

 § 6 c. Fristen for at klage over en 
afgørelse truffet af politimesteren, 

i København politidirektøren, efter 
§ 1 b, stk. 1, eller § 6, stk. 2, nr. 4 el-
ler stk. 4 eller 5, er 10 dage efter, at 
afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende. Hvis klagefristen udløber på 
en lørdag, søndag, helligdag eller 
grundlovsdag, forlænges fristen til 
den følgende hverdag. 

Stk. 2. Rettidig klage har opsæt-
tende virkning, medmindre rigspoli-
tichefen bestemmer andet. 

Stk. 3. Indbringes politiets eller 
rigspolitichefens afgørelse, jf. stk.1 
og 2, for domstolene, inden 4 uger 
efter at afgørelsen er meddelt den 
pågældende, har dette opsættende 
virkning.

§ 6 d. Det er forbudt for en ejer eller 
besidder at lade en hund deltage i 
hundekampe. Det er endvidere for-
budt at afholde hundekampe.  

§ 7 er ophævet. 

§ 8. Besidderen af en hund er 
forpligtet til at erstatte den skade, 
hunden forvolder. Oplyses det, at 
den skadelidende har medvirket til 
skaden, kan erstatningen dog ned-
sættes eller helt bortfalde. 

Stk. 2. Det påhviler besidderen af 
en hund at holde den ansvarsfor-
sikret. Forsikringsselskabet hæfter 

umiddelbart over for skadelidte for 
erstatning efter stk. 1. Undtaget 
fra forsikringspligten er hunde, der 
holdes af statsmyndigheder, stats-
institutioner eller kommuner. 

Stk. 3. Justitsministeren fastsæt-
ter efter forhandling med Forsik-
ring og Pension  nærmere regler til 
gennemførelse af bestemmelserne 
i stk. 2. 

§ 9. Anlægger skadelidte sag mod 
forsikringsselskabet, skal selskabet 
tilsige besidderen af hunden til et-
hvert retsmøde med det varsel, som 
efter retsplejelovens § 175 gælder 
for vidner i borgerlige sager. Tilsigel-
sen skal indeholde oplysning om 
reglerne i stk. 2. 

Stk. 2. Den, der tilsiges efter 
stk. 1, kan ved fremsættelse af be-
gæring herom til retsbogen indtræ-
de som part i sagen. Indtræder han 
ikke, er afgørelsen af erstatnings-
spørgsmålet ved dom eller forlig 
bindende for ham. 

§ 10. Hvis der rejses tiltale for no-
gen skadevoldende lovovertrædelse, 
der i henhold til § 8 kan medføre 
erstatningsansvar, skal der gives 
skadelidte lejlighed til at påstå 
erstatning. Hvis der ikke opnås forlig 
om erstatningen, skal erstatnings-
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påstandene påkendes under sagen, 
selv om straf ikke pålægges tiltalte. 
Sådan påkendelse kan ske før eller 
efter afgørelsen af spørgsmålet om 
straf. Hvor erstatningskravet angår 
materiel skade og er af indviklet 
beskaffenhed, kan retten, efter at 
forlig forgæves er prøvet, nægte 
kravets forfølgning under straffe-
sagen. 

Stk. 2. Det forsikringsselskab, i 
hvilket der er tegnet ansvarsforsik-
ring for den skadevoldende hund, 
anses for erstatningsspørgsmålets 
vedkommende som part i sagen 
og skal tilsiges til ethvert retsmøde 
med det varsel, som efter retsple-
jelovens § 175 gælder for vidner i 
straffesager. 

Stk. 3. Er tiltalen rejst mod andre 
end den skadevoldende hunds 
besidder, skal tillige besidderen tilsi-
ges til ethvert retsmøde med det i 
stk. 2 nævnte varsel. Bestemmel-
serne i § 9, stk. 2, finder tilsvarende 
anvendelse. 

Stk. 4. Når erstatningsspørgs-
målet påkendes under sagen, kan 
retten i overensstemmelse med 
reglerne i retsplejelovens kapitel 30 
pålægge rettergangsbøder og sags-
omkostninger, som om sagen havde 
været behandlet i den borgerlige 
retsplejes former. Sagsgenstandens 
værdi fastsættes i så fald ved dom-
men. 

§ 11. Ankes en straffesag, under 
hvilken erstatningsspørgsmålet 
er blevet påkendt, anses enhver, 
der for erstatningsspørgsmålets 
vedkommende har været part i 
den indankede sag, tillige som part 
under anken, for så vidt erstat-
ningsspørgsmålet tages under 
påkendelse. 

Stk. 2. Den i retsplejelovens 
§ 996 omhandlede adgang til anke 
i den borgerlige retsplejes former 
står åben for enhver, der for så vidt 
angår erstatningsspørgsmålet, har 
været part i sagen. I henseende til 
anke er en i medfør af § 10, stk.1, 
sket særskilt påkendelse af straf-
fe- eller erstatningspåstanden at 
betragte som en selvstændig dom. 
Retsplejelovens § 995, sidste stykke, 
finder ikke anvendelse i de her om-
handlede sager. 

§ 12. Med bøde straffes den, der
1)  overtræder § 1, stk. 1, § 2, §3, 

stk.1, 1.-3. pkt., stk 2 eller stk.3, 
1. pkt., § 3b, § 5, § 6, stk. 1 eller 
§ 8, stk. 2,

2)  overtræder bestemmelser fast-
sat af kommunalbestyrelsen i 
medfør af § 3a, stk. 1, eller

3)  overtræder et pålæg udstedt i 
medfør af § 4 eller § 6, stk. 2, nr. 
1-3, eller stk. 3.
Stk. 2. Ved fastsættelse af bøder 

for overtrædelse af § 1, stk. 1, § 3, 
stk. 1, 1.-3. pkt., § 3b, § 6, stk. 1, 
§ 8, stk. 2, bestemmelser fastsat af 
kommunalbestyrelsen i medfør af 
§ 3, stk. 2, eller et pålæg udstedt i 
medfør af § 6, stk. 2, nr. 1-3, eller 
stk. 3, udmåles en skærpet bøde. 
På samme måde straffes den, der 
hidser en hund på nogen eller und-
lader at holde sin hund tilbage, når 
den pågældende bemærker, at den 
overfalder nogen.

Stk. 3. Med bøde eller fængsel 
indtil 1 år straffes den, der over-
træder § 6 d.

Stk. 4. Med bøde eller fængsel 
indtil 6 måneder straffes den, der 
beskæftiger sig personligt med 
hunde, uanset at vedkommende 
er frakendt retten hertil, jf. § 12 a, 
stk. 1.

Stk. 5. Med bøde eller under 
skærpende omstændigheder fæng-
sel indtil 4 måneder straffes den, 
der med kendskab til, at en person 
er frakendt retten til at beskæftige 
sig personligt med hunde efter § 12 
a, stk. 1, overlader en hund i den 
pågældendes varetægt.

Stk. 6. I forskrifter, der udstedes 
i henhold til § 1, stk. 2, kan fastsæt-
tes straf af bøde for overtrædelse 
af forskrifterne.

§ 12a. Retten til at beskæftige 
sig personligt med hunde kan 
ved dom for et strafbart forhold 
frakendes for bestandigt eller for et 
nærmere fastsat tidsrum, hvis den 
pågældende 
1)   har anvendt en hund til angreb 

på eller som trussel mod men-
nesker eller dyr, 

2)   har undladt at holde sin hund 
tilbage, da vedkommende be-
mærkede, at hunden overfaldt 
mennesker eller dyr, 

3)   som ejer eller besidder har ladet 
en hund deltage i en hunde-
kamp,

4)   har afholdt hundekampe eller
5)   i gentagne tilfælde er straffet for 

overtrædelse af § 3, stk. 1, 1.-3. 
pkt., § 3b, § 6, stk. 1, bestem-
melser fastsat af kommunalbe-
styrelsen i medfør af § 3a, stk. 1, 
eller pålæg udstedt i medfør af 
§ 6, stk. 2, nr. 1-3, eller stk. 3, jf. 
§ 12, stk. 1.
Stk. 2. Er retten til at beskæftige 

sig med hunde frakendt for læn-
gere tid end 5 år efter stk. 1, kan 
spørgsmålet om generhvervelse 
af retten inden frakendelsestidens 
udløb indbringes for domstolene. 
Indbringelse sker efter reglerne 
i straffelovens § 78, stk. 3, og 
kan tidligst finde sted, når der er 
forløbet 2 år af frakendelsestiden. 
Retten kan kun tilbagegives, når 
ganske særlige omstændigheder 
foreligger. Har vedkommende 
tidligere været frakendt retten til 
at beskæftige sig personligt med 
hunde efter bestemmelsen i stk. 1, 
kan generhvervelse inden fraken-
delsestidens udløb kun ske ganske 
undtagelsesvis. 

§ 12 b. Der kan pålægges selskaber 
m.v. (juridiske personer) strafan-
svar efter reglerne i straffelovens 5. 
kapitel. 
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1. Indledning
Denne vejledning er udarbejdet af 
Justitsministeriet med det formål 
at vejlede nuværende og frem-
tidige hundeejere om indholdet 
af det forbud mod 13 angivne 
hunderacer og krydsninger, hvori 
en sådan race indgår, som følger 
af hundelovens §§ 1 a og 1 b, der 
træder i kraft den 1. juli 2010.

2. Hvilke hunde er  
omfattet af forbuddet?
Det er forbudt at besidde eller 
avle følgende hunde:
1)  Pitbull terrier
2)  Tosa inu
3)    Amerikansk staffordshire 

 terrier
4)  Fila brasileiro
5)  Dogo argentino
6)  Amerikansk bulldog
7)  Boerboel
8)  Kangal
9)  Centralasiatisk ovtcharka
10) Kaukasisk ovtcharka
11) Sydrussisk ovtcharka
12) Tornjak
13) Sarplaninac

Der er endvidere forbudt at 
besidde eller avle krydsninger, 
hvori en eller flere af de forbudte 
hunderacer indgår. Herudover er 
det forbudt erhvervsmæssigt at 
indføre de pågældende hunde, 
herunder krydsninger, i landet.

Forbuddet mod besiddelse 
betyder også, at det er forbudt for 
privatpersoner, herunder turi-

ster, at medbringe de forbudte 
hunde under f.eks. et ferieophold 
i Danmark. Se dog pkt. 3 nedenfor 
vedrørende overgangsordningen.

Det bemærkes, at forbuddet 
ikke omfatter hunde, der alene  
er i transit her i landet. Transport 
af hunde omfattet af forbuddet  
er således fortsat tilladt, hvis 
hundene ikke forlader trans-
portmidlet – bortset fra ganske 
kortvarige ophold uden for trans-
portmidlet, når det er nødvendigt 
at lufte hunden – og transporten 
foregår uden unødige ophold her i  
landet.

3. Overgangsordningen

3.1. Hvilke hunde er omfattet af 
overgangsordningen?
Hundene på ovenstående liste – 
med undtagelse af pittbull terrier 
og tosa inu – samt krydsninger, 
hvori disse indgår, er omfattet af 
overgangsordningen, hvis den, 
der besidder hunden, har erhver-
vet hunden senest den 17. marts 
2010.

3.2. Må jeg beholde min hund?
Hvis man senest den 17. marts 
2010 har erhvervet en hund, som 
er omfattet af forbuddet, må man 
beholde den.

Man skal dog overholde føl-
gende krav:
–  Når hunden befinder sig på ga-

der, veje, stier, pladser mv., der 
er åbne for almindelig færdsel, 

skal hunden altid føres i en fast 
line/snor med en maksimal 
længde på 2 meter.

–  Hunden skal være forsynet med 
en forsvarlig, lukket mundkurv.

–  Hunden må ikke overdrages, 
dvs. den må ikke sælges, gives 
bort mv.

Hunde, der er omfattet af forbud-
det, må dog færdes uden snor i 
såkaldte hundeskove. De skal dog 
stadig være iført forsvarlig, lukket 
mundkurv. Undtagelsen gælder 
kun i hundeskove, dvs. afgræn-
sede områder, hvor skovejeren 
har givet besiddere af hunde ret 
til at færdes med hund, uden at 
hunden er i snor. Der er således 
ikke tale om en generel undta-
gelse, der omfatter alle offentlige 
parker og skove eller offentligt 
tilgængelige træningspladser eller 
lignende.

Hvis man efter den 17. marts 
2010 har erhvervet en hund, der 
er omfattet af forbuddet, kan 
politiet træffe afgørelse om, at 
hunden skal aflives. Hunde, der er 
født, overdraget eller solgt efter 
denne dato, er således ikke om-
fattet af overgangsordningen.

3.3. Må jeg tage min hund med  
på ferie i Danmark?
En hund, som er omfattet af 
forbuddet, må medbringes til 
Danmark, hvis hunden er erhver-
vet senest den 17. marts 2010, 
og de under pkt. 3.2 nævnte krav 
overholdes.

HUNDELOVENS FORBUDSORDNING

Om hundelovens  
forbudsordning
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3.4. Må jeg lade andre passe  
min hund?
Personer, der besidder hunde, der 
er omfattet af forbuddet, kan lade 
andre passe deres hund i forbin-
delse med ferie eller lignende, 
ligesom det kan overlades til an-
dre at lufte hunden. Der skal være 
tale om en afgrænset tidsperiode.

Hunden må ikke overlades i så 
lang tid, at der reelt er tale om en 
overdragelse.

Når andre passer hunden, skal 
de under pkt. 3.2 nævnte krav 
ligeledes overholdes.

3.5. Kan jeg få dispensation fra 
forbuddet eller kravene i overgangs-
ordningen?
Hundeloven indeholder ikke 
mulighed for at dispensere fra 
forbuddet eller fra overgangsord-
ningens krav om mundkurv, snor 

mv. Det er således ikke muligt for 
politiet eller Justitsministeriet at 
meddele tilladelse til besiddelse 
mv. af en forbudt hund, der ikke 
er omfattet af overgangsordnin-
gen, eller til, at hunde, der er 
omfattet af overgangsordningen, 
luftes uden snor eller mundkurv, 
eller at de overdrages.

3.6. Den særlige overgangsordning  
for opdrættere
Personer, der den 17. marts 2010 
har etableret selvstændig virk-
somhed med opdræt af hunde, der 
er omfattet af forbuddet – med 
undtagelse af pittbull terrier og 
tosa inu og krydsninger, hvori de 
indgår – kan fortsætte denne virk-
somhed indtil den 30. juni 2015. 
Forbuddet mod besiddelse af de 
pågældende hunde vil imidlertid 
indebære, at opdrætterne ikke lov-

ligt vil kunne afsætte deres hunde 
til købere, der bor i Danmark. 
Opdrættere, der fortsætter deres 
virksomhed med opdræt af de 
pågældende hunde i udfasnings-
perioden, kan således kun afsætte 
deres hunde til købere i udlandet.

4. Hunde, der ser ud som 
en af de forbudte hunde

4.1. Hvad indebærer den såkaldte 
omvendte bevisbyrde?
Hvis der tvivl om, hvorvidt en 
hund tilhører en af de racer eller 
krydsninger heraf, som er forbudt, 
kan politiet stille krav om, at be-
sidderen dokumenterer hundens 
race eller type. Det er således 
besidderen af hunden, der skal 
bevise, at hunden ikke er omfattet 
af forbuddet.
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Politiet skal dog i første 
omgang – f.eks. på baggrund af 
en hunds udseende eller op-
lysninger fra besidderen eller 
andre – have rimelig grund til 
at formode, at der kan være tale 
om en hund, der er omfattet af 
forbuddet, før det kan kræves, 

at besidderen skal skaffe den 
nødvendige dokumentation for, 
at den pågældende hund ikke er 
omfattet af forbuddet.

Politiet kan altså ikke forlange 
dokumentation fra en besidder 
af en hund, når der ikke er nogen 
nærmere anledning til det, f.eks. 

hvis hunden på ingen måde ser 
ud som en af de hunde, der er 
omfattet af forbuddet.

4.2. Hvilken dokumentation skal  
jeg fremskaffe?
Der er ikke i hundeloven fastlagt 
krav til, hvilken dokumentation 

HUNDELOVENS FORBUDSORDNING
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besidderen skal kunne fremlæg-
ge for at bevise hundens race.

Besidderen af en hund kan 
f.eks. fremlægge en stambog 
vedrørende hunden, eller besid-
deren kan fremlægge erklæringer 
fra personer, der kan redegøre for 
hundens afstamning.

Følgende hunde har visse ud-
seendemæssige træk til fælles 
med en eller flere af de forbudte 
racer, og man bør ved anskaffelse 
af sådanne hunde være særligt 
opmærksom på at sikre sig doku-
mentation for hundens race eller 
type (”positivlisten”):

•	Polski owczarek podhalanski
•	Cao fila de sao miguel
•	Dogue de bordeaux
•	Bullmastiff
•	Mastiff
•	Mastino napoletano
•	Cane corsa italiano
•	Staffordshire bullterrier
•	Dogo canario
•	Anatolsk hyrdehund
•	 Iberisk dogge

Det bemærkes, at listen ikke  
er udtømmende.

Det er i dag ikke umiddelbart 
muligt ved hjælp af dna-test eller 
for en dyrlæge at bestemme en 
hunds race. Man bør derfor sikre 
sig f.eks. en stamtavle, hvis man 
anskaffer sig en hund, der ligner 
en af de racer, der er omfattet af 
forbuddet. I den forbindelse er 

det naturligvis en forudsætning, 
at oplysningerne er korrekte.
4.3. Hvornår skal man være særligt 
opmærksom på at sikre sig doku-
mentation for en hunds race eller 
type? (”positivlisten”)
Køber man en hund, der har 
udseendemæssige træk til fælles 
med en af de forbudte hunde, 
anbefales det at være særligt 
opmærksom på at få dokumenta-
tion for hundens race eller type, 
jf. pkt. 4.2.
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MÆRKNING OG REGISTRERING AF HUNDE

Om mærkning og  
registrering af hunde 
Bekendtgørelse nr. 1500 af 20.12.2004 med ændringer seneste af 25.6.2010

Kapitel 1 
Almindelige bestemmelser 

§ 1. Besidderen af en hund født 
efter den 1. januar 1993 skal 
sørge for, at hunden er mærket og 
anmeldt til registrering i Dansk 
Hunderegister, senest når den er  
8 uger gammel. 

Stk. 2. Ved indførsel af en hund, 
der er over 8 uger gammel, påhvi-
ler det den, der indfører hunden 
her i landet, at sørge for, at hunden 
inden 4 uger efter indførslen er 
mærket og anmeldt til registrering. 

Stk. 3. Besidderen af en hund, 
der er over 8 uger gammel, skal 
opbevare dokumentation for, at 
hunden er registreret, jf. § 10, stk. 4 
og § 11, stk. 4. 

Stk. 4. Ved efterfølgende over-
dragelse og ved hundens død 
finder §§ 12 og 13 anvendelse. 

§ 2. Dansk Hunderegister er an-
svarlig for registrering af hunde 
efter reglerne i denne bekendtgø-
relse. 

Stk. 2. Dansk Hunderegister er 
en forening, der efter aftale med 
justitsministeren er stiftet af: 
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse 
i Danmark, Dansk Kennel Klub, 
 Dyrenes Dags Komité og Den Dan-
ske Dyrlægeforening. 

Stk. 3. Justitsministeren godken-
der foreningens vedtægter. 

§ 3. For anmeldelse til registre-
ring af en hund betales til Dansk 
Hunde register 125 kr. (2012) til 
dækning af foreningens omkost-
ninger ved registreringen. 

Stk. 2. Anmeldelse efter §§ 12 
og 13 er gratis. 

§ 4. Dansk Hunderegister udarbej-
der blanketter til brug for mærk-
ning og registrering, jf. §§ 10-12. 

Stk. 2. Blanketter til brug ved 
anmeldelse til registrering og 
senere ændringer af registrerede 
oplysninger udleveres gratis ved 
henvendelse til Dansk Hunderegi-
ster. Dansk Hunderegisters adresse 
og telefonnummer er: Lyngbyvej 11, 
2100 København Ø, tlf. 70 27 74 77. 

Kapitel 2 
Mærkning 

§ 5. Mærkning skal foretages ved 
øre- eller lysketatovering eller ved 
injektion af en elektronisk chip 
efter et system, der er godkendt af 
Dansk Hunderegister. 

Stk. 2. En mærkning (identifika-
tionsnummer (ID-nummer)) består 
af en kombination af tal eller af 
en kombination af tal og bogsta-
ver, der udelukkende skal sikre en 
entydig identifikation. ID-nummer-
systemet administreres af Dansk 
Hunderegister. 

Stk. 3. Dansk Hunderegister 
skal anvende en af Fødevaresty-
relsen godkendt nummerserie til 
mærkning ved brug af en elektro-
nisk chip efter stk. 1. 

§ 6. Mærkning må kun foretages af 
de dyrlæger og ID-mærkere, der er 
registreret i Dansk Hunderegister. 

Stk. 2. Udgifterne til mærkning 
afholdes af besidderen af hunden, 
og er ikke indeholdt i gebyret efter 
§ 3, stk. 1. 

§ 7. Dansk Hunderegister udarbej-
der en vejledning om bestilling af 

ID-nummer og om mærkningens 
gennemførelse. 

Kapitel 3 
Registrering 

§ 8. Besidderen skal ved anmeldel-
se af en hund til registrering give 
følgende oplysninger: 
1)  Navn, adresse, fødselsdato samt 

telefonnummer. 
2)  Hundens stambogs- eller kalde-

navn, ID-nummer, fødselsdato, 
køn, race og farve. Hvis hunden 
har både et stambogs- og et kal-
denavn, skal begge disse navne 
registreres. 
Stk. 2. Besidderen kan vælge at 

oplyse sin e-post adresse. 

§ 9. Dansk Hunderegister skal regi-
strere følgende oplysninger: 
1)  Besidderens navn, adresse, fød-

selsdato samt telefonnummer. 
2)  Hundens stambogs- eller kalde-

navn, ID-nummer, fødselsdato, 
køn, race og farve. Hvis hunden 
har både et stambogs- og et kal-
denavn, skal begge disse navne 
registreres. 

3)  Dyrlægen eller ID-mærkerens 
navn, adresse og telefonnummer. 

4)  Registreringstidspunkt. 
Stk. 2. Dansk Hunderegister 

kan registrere en besidders e-post 
adresse. 

Stk. 3. Dansk Hunderegister må 
ikke registrere andre oplysninger 
end de i stk. 1 og 2 nævnte. 

§ 10. Dansk Hunderegister kan 
indgå aftale med foreninger eller 
organisationer, hvor dyrlæger eller 
registrerede ID-mærkere er organi-
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serede, således at både mærkning, 
indberetning af oplysninger og be-
taling af registreringsgebyr kan ske 
via foreningen eller organisationen. 

Stk. 2. Ved mærkning, indbe-
retning af oplysninger og betaling 
af registreringsgebyr efter § 3 skal 
dyrlægen eller ID-mærkeren inden 
1 uge efter mærkningen meddele 
den forening eller organisation, 
som dyrlægen eller den registrere-
de ID-mærker er tilknyttet, de op-
lysninger, der er nævnt i § 8, stk. 1, 
og § 9, stk. 1, nr. 3. Foreningen eller 
organisationen sender senest 10 
hverdage efter mærkningen oplys-
ningerne fra dyrlægen eller ID-
mærkeren til Dansk Hunderegister. 

Stk. 3. Ved mærkningen af 
hunden, udleverer den dyrlæge 
eller ID-mærker, der i henhold til 
§ 6 mærker hunden, et midlertidigt 
registreringsbevis til besidderen. 

Stk. 4. Dansk Hunderegister 
registrerer oplysningerne og sender 
hundens besidder en registre-
ringsattest. 

Stk. 5. Aftaler indgået mellem 
Dansk Hunderegister og foreninger 
eller organisationer som nævnt i 
stk. 1 sendes til Justitsministeriet 
til orientering. 

Stk. 6. Indberetning af oplys-
ninger til Dansk Hunderegister 
kan ske elektronisk. 

§ 11. Uanset bestemmelsen i 
§ 10 kan besidderen vælge selv at 
sende en udfyldt registreringsfor-
mular, der indeholder de oplys-
ninger, der er nævnt i § 8, stk. 1, 
og § 9, stk. 1, nr. 3, og samtidig 
indbetale registreringsgebyret til 
Dansk Hunde register. 

Stk. 2. Ved mærkningen af hun-
den, udleverer den dyrlæge eller 
ID-mærker, der i henhold til § 6 
mærker hunden, et midlertidigt 
registreringsbevis til besidderen. 

Stk. 3. Dyrlægen eller ID-
mærkeren skal inden 1 uge efter 
mærkningen sende de oplysninger, 
der er nævnt i § 8, stk. 1, og § 9, 
stk. 1, nr. 3, til Dansk Hunderegi-
ster. 

Stk. 4. Dansk Hunderegister 
registrerer oplysningerne og sen-
der hundens besidder en registre-
ringsattest. 

§ 12. Såfremt der sker ændringer 
i de registrerede oplysninger, skal 
besidderen af hunden inden 4 uger 
foretage anmeldelse herom til 
Dansk Hunderegister, jf. dog stk. 2 
samt § 13. 

Stk. 2. Såfremt en hund skifter 
ejer, påhviler pligten efter stk. 1 
erhververen af hunden. 

§ 13. Besidderen af en hund kan 
end-videre foretage anmeldelse 
om hundens død til Dansk Hunde-
register. 

§ 14. Dansk Hunderegister er for-
pligtet til at slette oplysninger om 
registrering af en hund i Dansk 
Hunderegister 18 år efter den på-
gældende hunds fødselsdato. 

Stk. 2. Dansk Hunderegister skal 
endvidere foretage sletning, hvis 
der indgives anmeldelse efter § 13. 

Stk. 3. Ved registrering af æn-
dringer slettes de oplysninger, som 
anmeldelsen om ændring ved-
rører, bortset fra oplysninger om 
tidligere ejere. Disse oplysninger 
slettes i overensstemmelse med 
stk. 1 og 2. 

Kapitel 4 
Regnskab og revision m.v. 
§ 15. Dansk Hunderegister udar-
bejder hvert år inden 1. oktober et 
budget for det kommende regn-
skabsår, der er kalenderåret. 

Stk. 2. Budgettet indsendes til 
Justitsministeriet til godkendelse. 
Såfremt Justitsministeriet ikke 
kan godkende budgettet, fastsæt-
ter Justitsministeriet foreningens 
budget. 

§ 16. Dansk Hunderegister skal 
foretage bogføring og udarbejde 
årsregnskab bestående af balance, 
resultatopgørelse og noter efter 
reglerne i eller fastsat i henhold til 
bogføringsloven. Der skal endvi-
dere udarbejdes en årsberetning. 

Stk. 2. Årsregnskabet skal ud-
arbejdes, således at det foreligger 
senest 4 måneder efter regnskabs-
periodens udløb. Årsregnskabet 
indsendes til Justitsministeriet til 
godkendelse. 

§ 17. Dansk Hunderegisters 
regnskaber er undergivet Rigsrevi-
sionens revision, jf. § 2, stk. 1, nr. 
2, i lov om revisionen af statens 
regnskaber m.m. 

Kapitel 5 
Straf og ikrafttræden 

§ 18. Overtrædelse af § 1, § 6, 
stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 3, § 10, 
stk. 2, § 11, stk. 3, § 12, § 14, § 15, 
stk. 1, og stk. 2, 1. pkt. og § 16 
straffes med bøde, medmindre 
højere straf er forskyldt efter den 
øvrige lovgivning. 

Stk. 2. Der kan pålægges sel-
skaber m.v. (juridiske personer) 
strafansvar efter reglerne i straf-
felovens 5. kapitel. 

§ 19. Bekendtgørelsen træder i 
kraft den 1. juli 2010 og har virk-
ning for hunde, der er født efter 
denne dato. 
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UNDTAGELSE FRA BÅNDPLIGT

Om undtagelse af visse 
hunde fra båndpligt
Bekendtgørelse nr. 860 af 17.6.2011

I medfør af § 3, stk. 5, i lov om 
hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 
af 12. april 2005, som ændret ved 
lov nr. 717 af 25. juni 2010, fastsæt-
tes:

§ 1. Følgende hunde kan uanset 
kommunalbestyrelsens bestem-
melser om båndpligt føres uden 
bånd i byer og områder med 
bymæssig bebyggelse, hvis de er i 
følge med en person, der har fuldt 
herredømme over dem:

1)  Fører- og servicehunde, der er 
specielt trænet til at udføre nyt-
teopgaver for blinde eller stærkt 
svagsynede personer eller perso-
ner med fysisk funktionsnedsæt-
telse.

2)  Hunde, der benyttes af politiet 
eller militæret.

3)  Hunde, der benyttes af vildtkon-
sulenter, skovfogeder, skovriddere, 
skovløbere og andre ansatte på 
Skov- og Naturstyrelsens arealer 
som led i tjenesten.

4)  Jagthunde, der deltager i jagt eller 
regulering i henhold til lov om 
jagt og vildtforvaltning eller regler 
fastsat i medfør heraf.

5)  Hunde, der deltager i organiseret 
hundetræning på sportspladser 
eller lignende.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft 
den 1. august 2011.

Om hunde på strande
Naturbeskyttelsesloven  
(uddrag)

Lovbekendtgørelse nr. 933  
af 24.9.2009

KAPITEL 4
Offentlighedens adgang til naturen

STRANDE
§ 22…….  
I perioden 1. april-30. september 
skal hunde føres i snor. Hunde 
skal altid føres i snor, hvor der er 
græssende husdyr. 

I perioden 1.oktober til 31.marts 
kan hunden således være løs på 
stranden, hvis den er under fuld 
kontrol, og ikke andet fremgår af 
den lokale skiltning.

Blå Flag Strande
I henhold til kriterierne for Blå Flag Strande 2014 er det ikke tilladt for 
hunde at bade på Blå Flag Strande i perioden 1. maj til 15. september.
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SKILTE · ANSVARSFORSIKRING

Om skilte til hunde
Bekendtgørelse nr. 496 af 1.11.1969

Om ansvarsforsikring 
af hunde
Bekendtgørelse til nr. 485 af 25.9.1984

§ 1. Ifølge hundeloven skal enhver 
hund, fra den er 4 måneder gam-
mel, bære halsbånd forsynet med 
et skilt. 

§ 2. Skiltet skal være fremstil-
let af rustfrit metal eller andet 
materiale af tilsvarende styrke 

og holdbarhed. Skiltet skal være 
solidt fastgjort til halsbåndet. 

Stk. 2. Besidderens navn og 
fulde adresse skal være angivet 
med letlæselige bogstaver, der 
skal være mindst 2 mm høje.  
Bogstaverne skal være påført skil-
tet ved prægning, indgravering 

eller på anden lige så holdbar  
måde. 

§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes 
med bøde. 

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft 
den 1. januar 1970. 

§ 1. Forsikringspligten omfat-
ter alle hunde med undtagelse af 
hunde, der holdes af statsmyndig-
heder, statsinstitutioner eller kom-
muner. De i § 2, sidste pkt., nævnte 
forsikringsselskaber dækker under 
en hundeansvarsforsikring tillige 
ansvaret for hvalpe, der ikke er 4 
måneder gamle, så længe de forbli-
ver hos moderdyret. 

Stk. 2. Forsikringen skal dække 
personskade på indtil 5.000.000 kr. 
og tingsskade på indtil 2.000.000 kr. 
for den ved en enkelt begivenhed 
forårsagede skade. 

§ 2. Forsikringen skal tegnes i et 
forsikringsselskab, der er medlem 
af »Foreningen af forsikringssel-
skaber til overtagelse af lovpligtige 
ansvarsforsikringer for hunde«. 
Ethvert ansvarsforsikringsselskab, 
der er registreret i overensstem-
melse med lov nr. 630 af 23. de-
cember 1980 om forsikringsvirk-
somhed, har adgang til at blive 
medlem af foreningen. Ansvarsfor-
sikringsselskaber, der er medlem-
mer af foreningen, er forpligtet til 
at overtage forsikring for enhver 

forsikringspligtig, der henvender 
sig om forsikring til selskabet og vil 
underkaste sig selskabets alminde-
lige forsikringsbetingelser. 

§ 3. Selskabet skal tegne forsikrin-
gen således, at ethvert erstatnings-
ansvar i forhold til trediemand 
påhviler selskabet, og at den om-
stændighed, at forsikringstageren 
på noget punkt handler imod eller 
ikke efterkommer sine forpligtelser 
over for selskabet, ikke berettiger 
dette til over for en erstatningsbe-
rettiget at nægte betaling. 

Stk. 2. Såfremt selskabet udbe-
taler erstatningsbeløbet til forsik-
ringstageren, sker det på selskabets 
egen risiko, således at det over for 
den erstatningsberettigede er an-
svarligt for ethvert tab, som denne 
måtte lide ved, at erstatningen som 
følge heraf ikke måtte komme den 
pågældende til gode. 

Stk. 3. Har flere skadelidte krav 
på erstatning i anledning af samme 
under forsikringen faldende skade, 
og overstiger deres krav tilsammen, 
hvad selskabet er pligtig at yde, 
skal de, for så vidt kravene er an-

meldt til selskabet eller på anden 
måde kommet til dets kundskab, 
fyldestgøres forholdsmæssigt. 

§ 4. Foreningen af forsikringssel-
skaber til overtagelse af lovpligtige 
ansvarsforsikringer for hunde har 
over for justitsministeret påta-
get sig forpligtelse til at erstatte 
skader, der må antages forvoldt af 
ukendt hund, og til - mod regres 
over for den ansvarlige - at udrede 
erstatningsydelsen i tilfælde, hvor 
skade er forvoldt af en hund, for 
hvilken forsikring ikke er tegnet, 
eller for hvilken forsikring vel er 
tegnet, men ophævet af selskabet 
eller ikke holdt i kraft. Erstatning 
ydes ikke ud over de i § 1 angivne 
beløb. For de i § 1 nævnte hunde, 
der holdes af statsmyndigheder 
m.v., hæfter foreningen dog ikke. 

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 
den 1. oktober 1984. 

Stk. 2. Samtidig ophæves be-
kendtgørelse nr. 564 af 19. decem-
ber 1969 om ansvarsforsikring af 
hunde. 
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