university of copenhagen

Tabeller over lovgivning vedrørende opdræt og hold af familiehunde på tværs af 11
lande
Meyer, Iben; Andersen, Søren Stig; Forkman, Björn; Nielsen, Søren Saxmose; Sandøe, Peter

Publication date:
2021
Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Meyer, I., Andersen, S. S., Forkman, B., Nielsen, S. S., & Sandøe, P. (2021). Tabeller over lovgivning
vedrørende opdræt og hold af familiehunde på tværs af 11 lande. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi,
Københavns Universitet. IFRO Dokumentation Nr. 2021/3

Download date: 09. jan.. 2023

Tabeller over lovgivning vedrørende
opdræt og hold af familiehunde
på tværs af 11 lande

Iben Meyer
Søren Stig Andersen
Björn Forkman
Søren Saxmose Nielsen
Peter Sandøe

2021 / 3

IFRO Dokumentation 2021 / 3
Tabeller over lovgivning vedrørende opdræt og hold af familiehunde på tværs af 11 lande
Forfattere: Iben Meyer, Søren Stig Andersen, Björn Forkman, Søren Saxmose Nielsen, Peter
Sandøe
Denne dokumentation tjener som bilag til en artikel af Iben Meyer, Søren Stig Andersen, Björn
Forkman, Søren Saxmose Nielsen og Peter Sandøe, ”Lovgivning om opdræt og hold af
familiehunde på tværs af 11 lande”, i Dansk Veterinærtidsskrift (DVT) online. En kortere udgave af
artiklen har titlen ”Lovgivning om opdræt og hold af familiehunde: hvordan ligger Danmark i forhold
til andre lande?” og er udgivet i Dansk Veterinærtidsskrift nr. 4, 2021, s. 38-41.
Udgivet april 2021
Se øvrige udgivelser i serien IFRO Dokumentation her:
http://www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/dokumentation/
Udgiver:
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg
www.ifro.ku.dk

Medudgiver:
Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Københavns Universitet

Indhold
Oversigtstabel over lovgivning i de 11 lande ............................................................................................................................................................................................................. 3
Uddybende tabeller over lovgivningen i de 11 lande ................................................................................................................................................................................................ 8
1. Avl....................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
1.1 Tabel om avl ................................................................................................................................................................................................................................................. 8
1.2 Links vedrørende avl .................................................................................................................................................................................................................................. 10
2. Erhvervsmæssigt hold, opdræt og salg ............................................................................................................................................................................................................ 12
2.1 Tabel om erhvervsmæssig hold, opdræt og salg ....................................................................................................................................................................................... 12
2.2 Links vedrørende erhvervsmæssigt hold, opdræt og salg ......................................................................................................................................................................... 18
3. Farlige hunde ................................................................................................................................................................................................................................................... 20
3.1 Tabel om farlige hunde .............................................................................................................................................................................................................................. 20
3.2 Links vedrørende farlige hunde ................................................................................................................................................................................................................. 28
4. Mærkning, registrering, forsikring og skat ved hold af hund........................................................................................................................................................................... 31
4.1 Tabel om mærkning, registrering, forsikring og skat ved hold af hund ..................................................................................................................................................... 31
4.2 Links vedrørende mærkning, registrering, forsikring og skat ved hold af hund ........................................................................................................................................ 35
5. Specifikke krav til pasning og rammer for hold af hund .................................................................................................................................................................................. 38
5.1 Tabel om krav til hold af hund ................................................................................................................................................................................................................... 38
5.2 Links vedrørende krav til hold af hund ...................................................................................................................................................................................................... 43
6. Hunden i det offentlige rum ............................................................................................................................................................................................................................ 45
6.1 Tabel om hunden i det offentlige rum ....................................................................................................................................................................................................... 45
6.2 Links vedrørende hunden i det offentlige rum .......................................................................................................................................................................................... 48
7. Operative indgreb og aflivning ......................................................................................................................................................................................................................... 50
7.1 Tabel om operative indgreb og aflivning ................................................................................................................................................................................................... 50
7.2 Links vedrørende operative indgreb og aflivning ...................................................................................................................................................................................... 54
1

8. Import .............................................................................................................................................................................................................................................................. 56
8.1. Tabel om import........................................................................................................................................................................................................................................ 56
8.2. Links vedrørende import ........................................................................................................................................................................................................................... 60
9. Herreløse hunde .............................................................................................................................................................................................................................................. 62
9.1 Tabel om herreløse hunde ......................................................................................................................................................................................................................... 62
9.2 Links vedrørende herreløse hunde ............................................................................................................................................................................................................ 65

2

Oversigtstabel over lovgivning i de 11 lande
Land

Danmark

Sverige

Norge

England1

Nederlandene

Tyskland2

Østrig3

Italien

USA4

Lovgivning

Australien
- New South
Wales

New
Zealand5

Avl
Mindstealder
tæve

X

X

Begrænsning på
antal kuld

X*

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

(X)*

(X)

(X)

X

X

Avlsrestriktioner
på visse racer pga.
sundhedsproblemer

(X)

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

X

X

(X)

(X)

Minimumsalder
ved salg

X

X*

Salg på fysiske
markeder forbudt

X

X

Krav om skriftlig
pasningsvejledning

X

Myndighedstilladelse
påkrævet

X

X

(X)

X

(X)

(X)

(X)

(X)

Krav til
erhvervsmæssigt
hold af hund

X

(X)

(X)

X

X

X

X

(X)

X

Krav om
uddannelse for
personer, der
driver virksomhed
med hund

X

X

(X)

(X)

(X)

X

(X)

X

X

(X)

Opdræt og salg

X

X

X

X

X

3

Land

Norge

England1

X

X

X

Danmark

Sverige

Tyskland2

Østrig3

X*

a, b, c

a, b, c

X

X

a, b, c

a, b, c

X

X

a, b, c

Nederlandene

Italien

USA4

Australien
- New South
Wales

New
Zealand5

X

X

X

X

X

X

Lovgivning
Farlige hunde
Raceforbud
Påbud om snor,
mundkurv,
indhegning efter
farlig adfærd
Påbud om
aflivning efter
farlig adfærd

X
X

X

X

X

X

X

X

a, b, c

X

X

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X

X*

X

a

X

X

X

X

(X)

X

Mærkning,
registrering,
forsikring og skat
ved hold af hund
Krav om
mærkning
Nationalt
hunderegister
Krav om
hundeskilt
Lovpligtig
ansvarsforsikring

X

b

a, b

X

a, b, c

a, b, c

X*

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

Hundeafgift/skat
Specifikke krav til
pasning og
rammer for hold
af hund
Krav til størrelse
på bur/rum til
hunden

X

Grænse for alenetid

X

Krav om luftning

X

(X)
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Land
Lovgivning
Forbud mod at
binde hund i
længere tid
Krav til transport i
bil
Doping af hund
forbudt
Forbud mod
smertevoldende
halsbånd

Danmark

Sverige

X

X*

(X)

X

Norge

(X)

England1

Nederlandene

Tyskland2

Østrig3

X*

X*

X

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

X

(X)

(X)

(X)

(X)

X

a,b,c

a,b,c

X

a,b,c

X

X

(X)

X

X

X*

Italien

USA4

Australien
- New South
Wales

New
Zealand5

(X)

X

(X)

X

(X)

X*

X

X

X

(X)

Hunden i det
offentlige rum
Forbud mod at gå
fra bundet hund
Krav om snor i
byer

X
X*

Krav om
mundkurv i byer
Operative indgreb
og aflivning
Neutralisering
(uden veterinærmedicinsk årsag)
tilladt

X

(X)

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

Halekupering
forbudt

X*

(X)

(X)

X*

(X)

(X)*

(X)

X

X

X

X

Ørekupering
forbudt

X

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

X

X

X

X

Fjernelse af
stemmebånd
forbudt

X

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

X

Krav om
vaccination

X*
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Land

Danmark

Sverige

Norge

England1

Lovgivning
Forbud mod at
aflive en hund
uden en særlig
grund
Kun dyrlæger må
aflive hunde

Nederlandene

Tyskland2

Østrig3

Italien

X

(X)

(X)

X

(X)

X

X

X

X

USA4

Australien
- New South
Wales

New
Zealand5

X

X

X

X

X

Import¤
EU regler for
handel ml. EU
lande og import
fra tredjelande
Hvalpe kan
undtages fra
kravet om
rabiesvaccine ved
handel indenfor
EU

X

X

(X)

(X)

X

X*

X*

Andre krav

X

X

X

X

Forbud mod
indførsel af visse
racer

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Herreløse hunde
Uddannelseskrav
for internats
personale
Krav til internat
udformning
Tidsfrist før
videreformidling/a
flivning

X

X

(X)

(X)

(X)

(X)

X

(X)

X

X

(X)

(X)

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)
(X)

X

X

X

X Lovtekster indeholder information om hund ift. det specifikke emne
(X) Lovtekster indeholder information om hund ift. et relateret emne eller om dyr generelt ift. det specifikke emne.
* Der findes undtagelser fra reglen
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1

Der refereres til Englands lovgivning. Selvom en del af lovgivningen vil gælde i UK, vil lovgivning i Skotland, Wales, og Nordirland i nogle tilfælde afvige fra det her angivne.

2

X’erne refererer her til den føderale lovgivning i Tyskland. a,b,c vil angive, om der findes særlig lovgivning på området i de tre udvalgte delstater ( a Slesvig-Holsten, bHamburg, cNordrheinWestfalen).
3

X’erne referer her til den føderale lovgivning i Østrig. a,b,c vil angive, om der findes særlig lovgivning på området i de tre udvalgte delstater ( aWien, bTyrol, cVoralderberg).

4

X’erne viser, at der i nogle stater eller amter findes lovgivning på området. Detaljer om forskelle mellem stater kan findes i dokumentet ”Uddybning af lovgivning vedrørende hold af hund
på tværs af lande”.
5

En del af lovgivningen vedrørende hund i New Zealand er givet i ’Code of Welfare: Dogs’, hvor der er angivet minimumskrav, som det er strafbart ikke at overholde, samt anbefalinger for
’best practice’. Kun de reelt lovpligtige regler er taget med i denne tabel, mens dokumentet ”Uddybning af lovgivning vedrørende hold af hund på tværs af lande” angiver både
minimumskrav og ’best practice’ anbefalinger.
¤

Import dækker her over kommerciel indførsel af hund fra tredjelande (liste eller ikke-liste lande). Se ’Uddybende tabeller over lovgivningen i de 11 lande’ for oplysninger om EU regler for
import og handel.
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Uddybende tabeller over lovgivningen i de 11 lande
1. Avl
1.1 Tabel om avl
Mindstealder tæve

Begrænsning på antal kuld

Avlsrestriktioner på visse racer pga.
sundhedsproblemer

Danmark

Ingen lovgivning identificeret.

Ingen lovgivning identificeret.

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan
fastsætte regler om avl af familie- og hobbydyr,
herunder forbud mod dette.

Sverige

En tæve skal være mindst 18 måneder før første
parring.

Hvis en tæve får 2 kuld hvalpe på 12 måneder skal
hun have mindst 12 måneders pause før næste kuld.
Undtagelse kan gøres, hvis en dyrlæge vurderer, at
det er dyrevelfærdsmæssigt i orden.

Hanhund og tæve skal være fysisk og mentalt sunde.

Hvis en tæve er over 7 år skal en dyrlæge vurdere, om
den bør få hvalpe.

Der må ikke avles på hunde med defekter eller
egenskaber, der kan nedarves og medføre lidelse eller
unaturlig adfærd hos afkommet.

Norge

Ingen lovgivning identificeret.

Ingen lovgivning identificeret.

For dyr generelt: der må ikke avles på dyr med
defekter eller egenskaber, der kan nedarves og
medføre lidelse eller unaturlig adfærd hos afkommet.

England

En tæve skal være mindst 12 mdr. før første parring.

En tæve må ikke få mere end 1 kuld hvalpe på 12 mdr.

Der må ikke avles på hunde, hvor det på baggrund af
genotype, fænotype eller sundhedsstatus må
forventes, at avl kan have skadelig effekt på hundens
eller afkommets helbred eller velfærd.

Tæven må højst få 6 kuld i alt.
En tæve må ikke parres igen, hvis hun har fået to
kejsersnit.
Nederlandene

Ingen lovgivning identificeret.

En tæve må højst få et kuld på 12 mdr.

Det er forbudt at yngle på selskabsdyr på en måde,
der er til ulempe for forældredyrets eller afkommets
velfærd og sundhed.
Det er forbudt at avle på brachycephale hunde, der
ikke opfylder bestemte kriterier.

Tyskland

Ingen lovgivning identificeret.

Ingen lovgivning identificeret.

For dyr generelt må der ikke avles på individer med
defekter eller egenskaber, der kan nedarves og
medføre lidelse eller unaturlig adfærd hos afkommet.
I fortolkningen af dyreværnslovens §11b forbydes avl
af individer fra visse racer, hvis de har ekstrem
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brachycephali, ’bluedog syndrome’, kort/manglende
hale, hofteledsdysplasi, m.fl.
Østrig

Ingen lovgivning identificeret.

Ingen lovgivning identificeret.

Det er forbudt at avle på dyr generelt, hvor det kan
forventes at skabe smerte, lidelse, skade eller frygt for
dyret eller dets afkom. Eksempler som deformiteter,
åndedrætsbesvær mm. er nævnt i loven.

Italien

Tæver må tidligst parres efter 2. løbetid. Efter 7 år
skal dyrlæge konsulteres før avl.

En tæve bør ikke få mere end 5 kuld.

Det skal tilstræbes at avle på sunde hunde, der er fri
for sygdom, og som ikke er bærere af sygdomsgener.
Hunde, der ikke kan parre naturligt, bør ikke
insemineres.
Det skal undgås at avle på hunde med afvigende
adfærd.

USA

Ingen lovgivning identificeret.

Ingen lovgivning identificeret.

Ingen lovgivning identificeret.

Australien

New South Wales
Tæve må ikke parres i første løbetid.

New South Wales
En tæve må højst få 2 kuld i en toårig periode. Der
kan gøres undtagelse fra dette med en skriftlig
godkendelse fra dyrlæge.

New South Wales
Hunde skal være fysisk og mentalt sunde og
velfungerende og fri for sygdomme på tidspunktet for
parring.

New Zealand

Ingen minimumskrav.

Ingen minimumskrav.

’Best practice’ anbefaler, at tæven ikke parres før 12
mdr. eller i første løbetid. Desuden bør en dyrlæge
konsulteres, hvis tæven er mere end 7 år eller hvis
tæven parres for første gang i en alder af 5 år eller
mere.

’Best practice’ anbefaler at tæver ikke parres i to på
hinanden følgende løbetider. Kun hunde i god fysisk
form bør bruges til avl.

Avlere skal gøre deres bedste for at sikre, at tæve og
hanhunds genetik ikke øger hyppigheden eller graden
af en kendt arvelig sygdom.
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1.2 Links vedrørende avl
Danmark:
 Lov om dyrevelfærd https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/133
Sverige:
 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter https://www.hsb.se/contentassets/9b52bd940f684adab136bbc99f7b42f2/kalla-foreskriftom-nya-regler-for-hundar-och-katter-sjvfs2020-8.pdf
Norge:
 Lov om dyrevelferd https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
England:
 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/486/contents
Nederlandene:
 Besluit houders van dieren https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01
 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dierenwelzijn/welzijnseisen-voor-dieren/regels-voor-fokken
 https://www.fecava.org/wp-content/uploads/2020/06/breeding-short-muzzled-dogs-in-the-netherlands_expertisecentre-genetics-of-companionanimals-2019-translation-fromdutch.pdf
 https://www.fecava.org/wp-content/uploads/2020/06/statement-criteria-short-muzzled-dogs-remain-unchanged-dkc-may-2020.pdf
Tyskland:
 Tierschutzgesetz http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
 Gutachten §11b des tierschutzgesetzes https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Tierschutz/Gutachten-Leitlinien/Qualzucht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Østrig:
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutzgesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541
Italien:
 Regolamento Affissi https://www.enci.it/allevatori/regolamento-affissi
 Regolamento Affissi https://www.enci.it/media/7302/regolamentoaffissi.pdf
USA:



Personlig kommunikation med Andrew Rowan, PhD og Lisa Moses, VMD, DACVIM
https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-commercial-breeders-and-puppy-mills-0
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Australien:
New South Wales


NSW Breeding Code https://www.dpi.nsw.gov.au/animals-and-livestock/animal-welfare/general/codes-of-practice/breeding-dogs-and-cats

New Zealand:
 Code of welfare: Dogs https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1428-Dogs-Animal-Welfare-Codes-of-Welfare
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2. Erhvervsmæssigt hold, opdræt og salg
2.1 Tabel om erhvervsmæssig hold, opdræt og salg

Danmark

Minimumsalder ved salg

Salg på fysiske markeder
forbudt

8 uger.

Det er forbudt at sælge
hunde på markeder.

Krav om skriftlig
pasningsvejledning ved
salg
I loven er der angivet,
hvilke emner denne
vejledning skal dække,
specifikt for salg af hund.

Myndighedstilladelse
påkrævet

Krav til erhvervsmæssigt
hold af hund

Følgende betragtes som
erhvervsmæssigt og
kræver tilladelse:

For erhvervsmæssigt hold
af hund stilles der krav til:

 Handel med hund
(erhvervelse af hunde
med videresalg for øje)
 Opdræt (mere end 3
avlstæver med hvalpe
eller mere end 3 kuld
om året)
 Drift af hundepension
eller –internat med 4
eller flere hunde
opstaldet ad gangen
Myndighederne
kontrollerer og
offentliggør resultater på
www.findhundesmiley.dk

Sverige

8 uger, men kan afviges,
hvis hvalpene er overgået
til fast føde og deres
sundhed og velfærd
(bedømt af dyrlæge) er
god.

Det er ikke tilladt at
sælge hunde i
zoobutikker, på markeder
eller lignende faciliteter.

Ingen lovgivning
identificeret.








Sygdomsforebyggelse
Hygiejne
Optegnelser
Indretning af lokaler
Fodring og vand
Fysisk og mental
stimulering og
 Luftning
 Kontakt med
mennesker
Angivelse af meget
specifikke retningslinjer
for opfyldelse af disse
krav.

Krav om uddannelse for
erhvervsmæssig
opdrætter/sælger
Virksomhedsansvarlige
skal have gennemført en
uddannelse om
hundeadfærd, pasning,
lovgivning mm.
Bekendtgørelsen
beskriver hvilke emner,
der skal dækkes.
Fødevarestyrelsen
godkender
uddannelserne.
Uddannelse kan erstattes
af dokumentation af
passende erfaring.

Der stilles desuden krav
til fysiske forhold og
tilsyn for vagt- og
vogtende hunde.

Følgende betragtes som
virksomhed og kræver
tilladelse:

Ingen krav specifikt til
erhvervsmæssigt hold af
hund.

 Hold af 10 eller flere
hunde over 12 mdr.
 Avl af 3 eller flere kuld
pr år
 Udstationering (f.eks.
af avls- eller

Krav til hold af hund
generelt:
 Opfyldelse af hundens
fysisk og mentale
behov
 Størrelse på bur og rum

Enhver, der driver
virksomhed med hund,
skal have tilstrækkelige
kompetencer, der kan
være erhvervet gennem
uddannelse eller
tilsvarende erfaring.
Kompetencerne skal
dække hundeadfærd,
pasning, lovgivning mm.
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Norge

Ingen lovgivning
identificeret.
Vejledning om hund fra
Mattilsynet nævner 8
uger som minimumsalder
for salg af hvalpe.

Levende dyr må ikke
udstilles i vinduer. Hunde
må ikke sælges fra
butikker, salgsboder,
markeder og lignende.

Ingen lovgivning
identificeret ift. salg af
hund.
Ingen krav om skriftlig
information ift. salg af
dyr.
Den som sælger eller
overgiver dyr til andre,
skal videregive nødvendig
information om forhold
af betydning for dyrets
velfærd.

arbejdshunde) af 3
eller flere hunde per år
 salg af hunde fra 3 eller
flere kuld af egen avl pr
år
 salg af 3 eller flere
hunde fra andres avl pr
år
 opbevaring af 4 eller
flere hunde i pasning
eller til
videreformidling






For dyr generelt kræver
følgende tilladelse, når
det drives som
forretning:

For salg og midlertidig
opbevaring af dyr
generelt, stilles der krav
til:

 Salg, leje, udlån af dyr
 Dyrepension
 Luftning eller træning
af andres dyr
 Dagpleje
 Virksomheder, der
videreformidler dyr
(også non-profit
virksomheder)

 Optegnelser
 Indretning af lokaler
 Underlag og læ ved
udendørshold
 Sygdomsforebyggelse
 Fodring og vand
 Hygiejne
 Hensyn til dyrets
adfærd, socialisering,
sundhed og alder
 Sikkerhed ift. brand

Hygiejne
Fodring og vand
Indretning af lokaler
Underlag, læ,
liggeplads/hundehus
ved udendørshold
 Luftning af hundene
 Kontakt med
mennesker
Angivelse af meget
specifikke retningslinjer
for opfyldelse af disse
krav.
For salg og midlertidig
opbevaring af dyr
generelt skal den
ansvarlige for
virksomheden
dokumentere kundskaber
og færdigheder
nødvendige for at kunne
varetage dyrevelfærd.

For hunde er der angivet
mere specifikke
retningslinjer i vejledning
om hund fra Mattilsynet.
England

8 uger

Dyr må ikke sælges på
markeder.
Hunde må kun sælges
derfra, hvor de er født og
opdrættet.

Den, der sælger et dyr,
skal sørge for, at køber
modtager information
om fodring, håndtering,
pleje mm. Passende

Følgende kræver
tilladelse:

For tilladelse til avl af
hund, stilles der krav til:

 Salg af kæledyr
 Pasning af andres
hunde som forretning

 Udstilling af tilladelsen
 Optegnelser
 Indretning af lokaler

Den, der har fået
tilladelsen, samt ansatte,
der tager sig af dyrene,
skal have kompetencer til
at identificere normal
adfærd hos dyret og at
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Det er ikke tilladt at
sælge hvalpe, der ikke er
avlet/opdrættet af den,
der har tilladelsen til salg.
Hunde kan kun sælges,
hvor køber er til stede på
sælgers lokalitet.
Hvalpe må kun fremvises
til potentielle købere
sammen med deres mor.
Nederlandene

7 uger.

Selskabsdyr må ikke
udstilles i et
butiksvindue.
Selskabsdyr kan sælges
på markeder, hvis særlige
krav om anmeldelse,
dyrlægetilsyn mm. er
opfyldt.

reference materiale skal
gives til køber.
Den, der sælger en hund,
skal informere om
hundens alder, køn og
dyrlægehistorik - ingen
krav om at det skal være
skriftligt.

Generelt for salg af dyr
skal sælger udlevere
skriftlig information om,
hvordan man tager sig af
dyret.

 Avl af hunde (3 eller
flere kuld over 12 mdr.,
med mindre ingen
hunde sælges, og/eller
avl af hunde og
reklamering for salg af
hunde)

 Fodring og vand
 Opfyldelse af hundenes
fysiske og mentale
behov
 Socialisering
 Beskyttelse mod
smerte, lidelse, skade
og sygdom

genkende, forebygge og
tage sig af tegn på
smerte, lidelse, skade,
sygdom eller unormal
adfærd.

Generelt for dyr
betragtes følgende som
erhvervsmæssigt og
kræver registrering:

For erhvervsmæssigt
hold, salg, avl af hund
stilles der krav til:

Eksamensbevis eller
certifikat, der viser at
man har uddannet sig
inden for det dyr, man
arbejder med. Beviset
skal komme fra et
akkrediteret
uddannelsessted.

 Salg, hold, avl med
økonomisk fortjeneste
for øje
 Salg af dyr
 Opbevaring af dyr til
salg
 Opdrætte til salg






Optegnelser
Indretning af lokaler
Sundhed
Socialisering af unge
dyr

Ved salg, hold, eller
opdræt af mere end 20
hunde indenfor en
sammenhængende
periode på 12 måneder.
Tyskland

En hvalp må ikke adskilles
fra moderen før 8 uger.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

For dyr generelt kræver
følgende tilladelse:

For både hold og avl af
hund, stilles der krav til:

 Salg af dyr
 Import af dyr med salg
for øje
 Opbevaring af dyr i
internat
 Træning af
beskyttelseshund for
tredjepart
 Erhvervsmæssigt
opdræt (3 eller flere

 Motion
 Social kontakt med
mennesker
 Flere hunde sammen
 En vejleder til rådighed
for hver 1-10 hunde
(kun for avl)
 Hundehus og læ v.
udendørs hold
 Indretning af lokaler

For avl af hund skal der
være en vejleder til
rådighed for hver 1-10
hund med hvalpe. Denne
skal kunne bevise sin
viden og færdigheder.
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Østrig

En hvalp må ikke adskilles
fra moder/søskende før 8
uger.

Dyr må ikke sælges på
offentligt tilgængelige
steder eller som ’dør til
dør salg’.
Offentlig markedsføring i
forbindelse med salg af
dyr – også via internet –
er kun tilladt for dem, der
har tilladelse til salg
(opdrættere, internater,
virksomheder).

Italien

USA

Min. 60 dage.

Omkring 28 stater har en
minimumsalder for salg
af hvalpe/adskillelse af
hvalpe fra moderen;
mest almindeligt 8 uger.
I 15 af disse stater gælder
minimumsalderen for
alle, der sælger hvalpe. I

Ingen lovgivning
identificeret

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen krav om skriftlig
information, men sælger
skal generelt informere
køber om passende
dyrehold og skal kunne
dokumentere at sådan
information er givet.
Tilsvarende for avlere,
der sælger hvalpe.

tæver eller 3 eller flere
kuld pr. år)
 Erhvervsmæssig
håndtering af dyr
 Erhvervsmæssig
transport af dyr
 Træning af hunde for
tredjepart eller træning
af hund og ejer
For dyr generelt kræver
det tilladelse at holde
dyrene til salg eller avl.

Ved salg af hund fra
dyreinternat eller
dyrehandel har sælger
pligt til at informere
køber skriftligt.
Avler skal informere
køber om race og ansvar
som hundeejer, helst
skriftligt.

I omkring 20 stater stilles
der krav til, hvilken
information sælger skal
give til køber af hunden.







Indretning af løbegård
Evt. opbinding
Foder og vand
Tilsyn
Hygiejne

Krav til hold af hund
generelt:







Indretning af lokaler
Social kontakt
Udendørs hold
Indretning af løbegård
Foder og vand
Flere hunde sammen

Et tilstrækkeligt antal
personer med viden om
dyrevelfærd skal
regelmæssigt og
kontinuerligt være aktive
der, hvor dyr holdes til
salg eller avl.

Angivelse af meget
specifikke retningslinjer
for opfyldelse af disse
krav.
Regioner udsteder
tilladelse til
erhvervsmæssigt hold og
avl af samt træning med
dyr.

Den kommunale dyrlæge
skal overvåge og
inspicere lokaler og
udstyr anvendt til
erhvervsmæssig handel,
avl og træning med dyr.

Hundeavlere skal
uddanne sig inden for
den race, vedkommende
avler.

Generelt kræver det
tilladelse at sælge dyr.
Undtaget herfra er bl.a.
dyrehandler og avlere
med 4 eller færre
avlstæver.

Stor variation mellem
stater i krav til og
mængden af
retningslinjer for
indretning af faciliteter i
erhvervsmæssigt hold/avl
af hund.

Ingen lovgivning
identificeret.

Omkring 29 stater har
defineret

Ingen lovgivning
identificeret omkring
uddannelseskrav til
erhvervsmæssigt hold af
dyr.
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de resterende gælder det
kun erhvervsmæssigt
salg.

erhvervsmæssigt hold,
avl, og/eller salg af hund.
Stor variation mellem
stater i hvor mange
hunde og/eller
hvalpekuld, der definerer
erhvervsmæssigt hold/avl
af hund.

En del stater har ikke en
minimumsalder.

Australien

New South Wales
8 uger.

New South Wales
Ingen forbud.
Salgsreklamer/opslag
(gældende for markeder,
dyrehandlere og via
internettet) skal
inkludere ID nummer fra
NSW kæledyrsregister
(Pet Registry), mikrochip
ID, avler ID eller
videreformidling
organisations ID.

New South Wales
Køber skal tilbydes
skriftligt information om
pleje af det dyr, der
købes.

New South Wales
Tilladelse ikke påkrævet,
men avler/sælger skal
leve op til kravene i
’Breeding Code’ og/eller
’Pet Shop Code’.

New South Wales
Krav til avl, opdræt og
salg af dyr:
 Optegnelser
 Læ og beskyttelse mod
varme og kulde
 Sovesteder
 Underlag
 Størrelse på bure
 Indeklima
 Hygiejne
 Sygdomsforebyggelse
(herunder
dyrlægetilsyn)
 Aflivning
 Fysisk og mental
aktivering
 Foder og vand
 Transport
Angivelse af meget
specifikke retningslinjer
for opfyldelse af disse
krav.

New Zealand

Ingen mindstealder, men
hvalpe skal kunne spise
selv og være ved godt
helbred før de kan
sælges.
’Best practice’ anbefaler
8 uger.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovkrav.
’Best practice’ anbefaler,
at køber skal informeres
om pleje, træning og
håndtering af hvalpen
samt evt. arvelige
sygdomme, som hvalpen

Ingen lovgivning
identificeret.

Krav til hold af hund
generelt, der også gælder
erhvervsmæssigt hold:

New South Wales
For avl og opdræt skal
der dagligt være en
person til stede, der kan
sikre at krav til pleje og
velfærd bliver mødt.
Fog salg stilles der krav til
at personalet er trænet i
og har erfaring med
dyrenes adfærd og pleje.
For ’boarding
establishments’
(kommerciel husning af
dyr, herunder
dyrehospitaler), stilles
der krav til at personale
har erfaring med
håndtering af dyrene, og
formel
træning/uddannelse
tilskyndes.

Ingen lovgivning
identificeret.

 Foder og vand
 Evt. opbinding
 Liggested
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er disponeret for. Ingen
krav om, at det skal være
skriftligt.

 Læ og beskyttelse mod
varme og kulde
 Hygiejne
Udover lovpligtige
minimumskrav er der
angivet meget specifikke
’best practice’
retningslinjer.
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2.2 Links vedrørende erhvervsmæssigt hold, opdræt og salg
Danmark:
 Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1749
Sverige:
 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter https://www.hsb.se/contentassets/9b52bd940f684adab136bbc99f7b42f2/kalla-foreskriftom-nya-regler-for-hundar-och-katter-sjvfs2020-8.pdf
 Föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur
http://djur.jordbruksverket.se/download/18.7c1e1fce169bee5214fb19d3/1554448722900/2019-027.pdf
Norge:





Lov om dyrevelferd https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
Lov om hundehold https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=lov%20om%20hund
Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-08-11-958
Tilsynsveileder hund https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__hund.16904/binary/Tilsynsveileder%20-%20hund

England:
 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018
(legislation.gov.uk)
 https://www.gov.uk/guidance/selling-animals-as-pets-licence-england
Nederlandene:
 Besluit houders van dieren https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01
 Wet dieren https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2020-01-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel2.2
 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/bedrijfsmatig-huisdieren-houden
Tyskland:
 Tierschutz-Hundeverordnung http://www.gesetze-im-internet.de/tierschhuv/index.html#BJNR083800001BJNE000100305
 Tierschutzgesetz http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_09022000_32135220006.htm
Østrig:
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutzgesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 2. Tierhaltungsverordnung
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003860
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutz-Sonderhaltungsverordnung
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010231
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Italien:
 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_41_allegato.pdf
 Regolamento Affissi https://www.enci.it/allevatori/regolamento-affissi
USA:








Personlig kommunikation med Andrew Rowan, PhD og Lisa Moses, VMD, DACVIM
https://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/downloads/AC_BlueBook_AWA_508_comp_version.pdf
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalwelfare/SA_Regulated_Businesses
https://www.animallaw.info/topic/table-state-laws-concerning-minimum-age-sale-puppies
https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-commercial-breeders-and-puppy-mills-0
https://www.animallaw.info/intro/pet-purchaser-protectionpuppy-lemon-laws
https://www.animallaw.info/topic/table-state-commercial-pet-breeders-laws

Australien:
New South Wales




NSW Pet Shop Code - https://www.dpi.nsw.gov.au/animals-and-livestock/animal-welfare/general/codes-of-practice/pet-shops
NSW Breeding Code - https://www.dpi.nsw.gov.au/animals-and-livestock/animal-welfare/general/codes-of-practice/breeding-dogs-and-cats
https://www.dpi.nsw.gov.au/animals-and-livestock/animal-welfare/general/welfare-of-dogs/aw-code-5

New Zealand:
 Code of welfare – dogs https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1428-Dogs-Animal-Welfare-Codes-of-Welfare
 Animal Welfare Act 1999
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1999/0142/latest/DLM49664.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_animal+welfare+act_resel_25_a&p=1
 Animal Welfare Act 2020 https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2020/0172/latest/LMS329846.html
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3. Farlige hunde
3.1 Tabel om farlige hunde
Danmark

Raceforbud

Påbud om snor, mundkurv, indhegning mm.

Påbud om aflivning

Besiddelse og avl af følgende racer og blandinger
heraf er forbudt:

Hvis en hund har forvoldt skade på et menneske eller
anden væsentlig skade, eller hvis hundens eller
ejerens adfærd skaber frygt i omgivelserne, eller hvis
der i øvrigt er grund til at antage, at hunden er farlig
for sine omgivelser kan politiet give påbud om:

Hvis en hund ved et overfald eller anden uacceptabel
og farlig adfærd har bidt et menneske eller en anden
hund, og hvis bidet kan betegnes som skambid, skal
hunden aflives.














Sverige

Pitbull terrier
Tosa inu
Amerikansk staffordshire terrier
Fila brasileiro
Dogo argentino
Amerikansk bulldog
Boerboel
Kangal
Centralasiatisk ovtcharka
Kaukasisk ovtcharka
Sydrussisk ovtcharka
Tornjak
Sarplaninac

Ingen lovgivning identificeret.

Det er forbudt at holde eller sælge krydsninger af
hund og ulv.

For at forhindre en hund i at forårsage skade eller
betydelig ulejlighed kan Länsstyrelsen beslutte at
fjerne hunden fra ejeren. Efter udredning beslutter
styrelsen, om hunden kan komme tilbage til ejer, skal
omplaceres eller aflives.






der er overdrevet kamplystne
der let bliver bange og bider
som det er svært at afbryde fra angreb/kamp
som angriber mennesker og andre hunde

Det er forbudt at holde, avle eller indføre hunde af
følgende racer, eller blandinger heraf:

Hvis hunden er til fare eller skaber frygt, kan politiet
give påbud om:














Pitbullterrier
Amerikansk staffordshire terrier
Fila brasileiro
Tosa inu
Dogo argentino
Blandinger af hund og ulv

Politiet kan også give påbud om aflivning, hvis en
hund har forvoldt skade på et menneske eller anden
væsentlig skade, eller hvis hundens eller ejerens
adfærd skaber frygt i omgivelserne, eller hvis der i
øvrigt er grund til at antage, at hunden er farlig for
sine omgivelser.
Inden aflivning kan politiet eller ejeren kræve en
hundesagkyndig undersøgelse. De hundesagkyndige
er dyrlæger med særlig viden om hundeadfærd.

Ingen specifikke raceforbud.

Det er forbudt at holde eller avle hunde:

Norge

 Hunden holdes indhegnet
 Hunden kun må luftes af besidder eller andre
navngivne personer over 18
 Hunden uden for ejendom holdes i snor på max 2
meter, bærer mundkurv eller begge dele

Hunden skal føres i snor
Tidsbegrænset brug af mundkurv
Indhegning af ejendom
Reducere antal hunde
Forbud om at komme i bestemte områder

Hunde, der er blevet fjernet fra ejer, skal
adfærdsvurderes. Hvis det vurderes, at hunden er til
fare for mennesker eller dyr, skal den aflives.
Hvis en hund løber løs på et område med husdyr og
ikke kan indfanges, må ejeren/plejeren af husdyrene
aflive hunden for at forhindre beskadigelse af husdyr.

En hund bør normalt aflives, hvis den:
 Påfører et barn væsentlig skade
 Angriber eller væsentligt skader produktionsdyr
eller rensdyr
 Angriber eller væsentligt skader andre husdyr
(hunde, der anses for ikke at udgøre en større risiko
i fremtiden end andre hunde, kan her undtages)
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Det er desuden forbudt at holde eller indføre hunde,
der er trænet til at angribe mennesker eller andre
hunde, eller som viser sig at være særligt aggressive.
England

Det er forbudt at eje, sælge, videregive eller avle
hunde af følgende racer/typer:





Pitt bull terrier
Japansk tosa
Dogo argentino
Fila brasileiro

Hvis en hund skader personer eller andres dyr, eller
hvis den gør andre bange for, at den vil skade dem,
betragtes den som ’farligt ude af kontrol’.
Der kan gives påbud om tiltag, der skal sikre kontrol
over hunden som mundkurv, snorepåbud, forbud om
at komme visse steder, kastration af hanhunde.

En hund af en forbudt race (med undtagelse af
individer, som vurderes ikke farlige for
offentligheden) eller en hund, der har været ’farligt
ude af kontrol’ på en grov vis, skal aflives.
En landmand har ret til at slå en hund ihjel, hvis den
skræmmer vedkommendes dyr.

Hvis Politiet vurderer, at hunden ikke er farlig for
offentligheden, kan den blive optaget i ’index of
exempted dogs’, hvilket kræver, at hunden:







Nederlandene

Neutraliseres
Mikrochippes
Holdes i snor og med mundkurv i offentligheden
Holdes indhegnet
Ejer skal desuden tegne ansvarsforsikring
Ejer skal medbringe certifikat og fremvise det, når
adspurgt

Ingen raceforbud (ophævet i 2008).

Ingen lovgivning identificeret.

Ingen lovgivning identificeret.
Dyr generelt kan aflives, hvis de er til fare for
mennesker eller andre dyr.

Tyskland

Hele landet
Det er forbudt at importere (men ikke holde) hunde
af følgende racer eller blandinger heraf:





Pitbull terrier
Amerikansk staffordshire terrier
Staffordshire
Bullterrier bullterrier

Slesvig-Holsten
Ingen raceforbud.
Hamborg
Det er som udgangspunkt forbudt at eje en ’farlig
hund’, men der kan søges tilladelse.

Slesvig-Holsten
En hund kan erklæres ’farlig’ baseret på adfærd (bidt
person, gentagne episoder med aggressiv adfærd i det
offentlige rum, bidt andet dyr uden selv at være
blevet angrebet, jager/dræber dyr).
Det kræver tilladelse at eje en ’farlig’ hund, og dertil
kommer følgende krav:







Ejer over 18 år
Ejer vurderet pålidelig og egnet
Ejer og hund bestået ’Sachkundeprüfung’
ID mærkning af hund
Ansvarsforsikring
Udbrudssikring af ejendom

Slesvig-Holsten
Myndigheder kan kræve en ’farlig’ hund aflivet, hvis
den fortsat udgør en fare.
Hamborg
Myndighederne kan kræve en farlig hund aflivet, hvis
den fortsat udgør en fare, og det vurderes, at det ikke
er muligt at holde dyret under rimelige forhold ift.
dyrevelfærdshensyn.
Nordrhein-Westfalen
Politiet kan lade farlige hunde aflive, hvis de vurderes
at udgøre en fare.
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En hund kan erklæres farlig baseret på dens adfærd.
Følgende racer og blandinger heraf, betragtes altid
som farlige:





Amerikansk pitbull terrier
Amerikansk staffordshire terrier
Staffordshire bullterrier
Bull terrier

Følgende racer og blandinger heraf betragtes som
muligvis farlige:












Bullmastiff
Dogo argentino
Dogue de Bordeaux
Fila brasileiro
Kangal
Kaukasisk ovcharka
Mastiff
Mastin espanol
Mastino napoletano
Rottweiler
Tosa inu

Lovkrav om årlig statistik af bidepisoder med
information om hundenes racer, distrikt,
privat/offentligt rum, årsag til og konsekvens af
bidepisoden.
Nordrhein-Westfalen
Det kræver tilladelse at holde en ’farlige hund’. Hunde
af følgende racer, eller blandinger heraf betragtes
som farlige:
 Pitbull terrier
 Amerikans staffordshire terrier
 Staffordshire bull terrier
Hunde af følgende racer (eller blandinger heraf) eller
størrelse, kræver også tilladelse:
 Alano
 Amerikansk bulldog






Kun ejer må føre hunden i offentligheden
Snorepåbud, maks.2 meter
Påbud om mundkurv (for hunde over 6 mdr.)
Ejer skal medbringe tilladelse

En hund kan efter anmodning, fritages for ’farlig’
mærkatet efter en ’Wesenstest’, udført af en person,
godkendt af S-H’s veterinærforening, samt
efterfølgende vurdering af en dyrlæge.
Hamborg
Det kræver tilladelse at eje en ’farlig’ hund (visse
racer samt hunde, der har bidt mennesker eller dyr,
har overfaldet personer, jager og bider vildt eller
andre dyr).
Desuden er der følgende krav:






Der skal være en god grund til at eje hunden
Hunden er kirurgisk kastreret
Ansvarsforsikring
ID mærkning af hunden
Ejer og hund har gået på hundeskole målrettet
farlige hunde
 Hunden føres i snor af max. 2 meter
 Hunden (over 9 mdr.) bærer mundkurv
 Udbrudssikring af ejendom
For ejere af ’altid farlige’ hunde (visse racer) er der
desuden følgende krav:
 Ejer skal bevise, at de er fysisk og mentalt egnede
og pålidelige
 Hunden må kun føres af godkendt person
 Der skal være mindst 1 anden person med
godkendelse
 Dokumentation for regelmæssig træning
 Hunden må ikke komme fra ulovlig avl eller import
Hunde, der har udvist farlig adfærd eller pga. race
betragtes som ’muligvis farlig’ (men ikke ’altid farlige’
hunde af visse racer), kan fritages fra ’farlig’
mærkaten, hvis de består ’Wesenstest’.
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Bullmastiff
Mastiff
Mastin espanol
Mastino napoletano
Fila brasileiro
Dog argentine
Rottweiler
Tosa inu

 Hunde over 40 cm voksenhøjde
 Hunde over 20 kg

For hunde under 15 mdr. er fritagelsen midlertidig og
testen skal gentages. Denne test udføres af en
godkendt person med særlig viden om etologi.
Nordrhein-Westfalen
Det kræver tilladelse at eje farlige hunde (visse racer
og hunde, der har bidt mennesker, bidt andre hunde
uden selv at blive overfaldet, hunde der er avlet eller
trænet til aggressivitet, trænet til beskyttelse, eller
hunde der jager/skader vildt eller andre dyr), hunde
af bestemte racer samt store hunde. Forudsætninger
for tilladelse:
 Ejer over 18 år
 Ejer vurderet pålidelig
 Certifikat på viden og færdigheder (sachkunde).
Dyrlæger og andre faggrupper kan udstede
 Ansvarsforsikring
 Mikrochippet
 Begrundelse for at holde hunden
 Udbrudssikret ejendom
 Hunden holdes i snor i offentlige rum
 Hunden (over 6 mdr.) bærer mundkurv

Østrig

Wien
Følgende racer eller blandinger heraf kræver at ejer
tager et hundeførerbevis/hundelicens:













Bullterrier
Staffordshire bullterrier
Amerikansk staffordshire terrier
Mastino napoletano
Mastin espanol
Fila brasileiro
Mastiff
Bullmastiff
Tosa inu
Pit bull terrier
Rottweiler
Dogo argentino

Tyrol
Ingen raceliste.

Wien
Krav til hunde over 6 mdr., der kræver hundelicens:

Ingen lovgivning identificeret.

 Bevis på hundeskat, ansvarsforsikring, ren
straffeattest
 Bestået hundeførerkursus (teoretisk og praktisk del)
eller dokumentation for 10 timer hos en kvalificeret
træner
 Hundelicensen skal medbringes i det offentlige rum
 Hunden skal føres i snor i det offentlige rum
 Hunden skal bære mundkurv i det offentlige rum
 Ejer må ikke være påvirket af alkohol (0,5 promille)
eller stoffer, når hunden luftes
ALLE hundeejere skal erhverve et
hundekyndighedsbevis (Sachkundenachweis).
Tyrol
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Vorarlberg
Følgende racer eller blandinger heraf kræver
tilladelse:














Bullterrier
Staffordshire bull terrier
Amerikansk Staffordshire terrier
Mastino napoletano
Argentinsk mastiff
Mastiff
Bullmastiff
Tosa inu
Dogge de bordeaux
Dogo argentino
Ridgeback
Bandog
Pitbull terrier

Krav til en hund, der på baggrund af sin adfærd er
blevet erklæret ’mistænkelig’ af embedsdyrlægen:
 Skal føres i snor i det offentlige rum
 Skal bære mundkurv i det offentlige rum
 Ejer kan blive pålagt at gennemføre træning med
hunden eller få den undersøgt hos dyrlæge
’Mistænkelige hunde’ kan kun ejes af personer, der
vurderes pålidelige (ikke afhængig af alkohol, ingen
domme).
ALLE hundeejere skal have bestået et teoretisk kursus
(sachkundennachweis) første gang, de registrerer en
hund.
Vorarlberg
Hold af listehunde kræver:
 Tilladelse fra hunden er 12 uger
 Hunden føres i snor i det offentlige rum
 Hunden bærer mundkurv i det offentlige rum
De enkelte kommuner kan udstikke yderligere regler.
Der tilbydes frivilligt hundeejerkursus til alle
hundeejere, hvor dyrlæger med speciale i adfærd
underviser.

Italien

Ingen raceliste (ophævet i 2009).

Hunde, der kræver adfærdsmæssig evaluering,
identificeres lokalt og indføres i register. Krav for disse
hunde:

Det er forbudt at aflive hunde uden lovmæssigt
acceptabel grund – f.eks. hvis hunden er uhelbredeligt
syg eller til fare for sine omgivelser.

 Ejer skal tage obligatorisk kursus lavet af dyrelæger
med speciale i adfærd
 Ansvarsforsikring
 Snor og mundkurv i bymiljø
USA

Ingen stater har et decideret raceforbud.
Nogle amter (counties) og byer har raceforbud.
Nogle amter har særlige regler for/krav til hunde af
bestemte racer.

42 stater har lovgivning vedrørende hunde, der har
udvist farlig adfærd (dangerous dog laws).
Nogle stater klassificerer, udover ’dangerous’, også
hunde som ’vicious’ (mere alvorligt) eller ’menacing’
(mindre alvorligt).

En del stater har et lovmæssigt krav om eller en
mulighed for aflivning af farlige hunde, selvom dette
sjældent praktiseres - i stedet ’udvises’ hunden og kan
flytte til en anden stat.
Variation mellem stater i forhold til hvilke forhold, der
fører til aflivning.
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Variation mellem stater og mellem amter i forhold til,
hvordan en farlig hund defineres. Typisk involverer
det en eller flere af følgende:
 Bruges eller trænes til hundekamp
 Bider eller angriber mennesker i det offentlige eller
private rum
 Uprovokeret bider og skader en person
 Dræber et menneske
 Skader alvorligt eller dræber andre dyr
 Jagter i angreb personer i det offentlige rum
Variation mellem stater og mellem amter i forhold til,
hvilke påbud og restriktioner, der pålægges en ’farlig’
hund og dennes ejer. Typisk involverer det en eller
flere af følgende:








Hunden registreres som farlig
Advarselsskilt ved ejendom
Forsvarlig indhegning
Snor og/eller mundkurv, når uden for indhegning
Neutralisering
Ansvarsforsikring
Højere præmie på forsikring af hjemmet, og det kan
i nogle tilfælde være svært/umuligt at få hjemmet
forsikret
 Mærkning med tatovering, mikrochip eller særligt
halsbånd
 Videregivelse af påbud til evt. ny ejer
Australien

New South Wales
Det er forbudt at importere hunde af følgende racer:






Amerikansk pitbull terrier eller pitbull terrier
Japansk tosa
Dogo argentino
Fila brasiliero
Perro de presa canario

Hunde af disse racer kan godt holdes i Australien,
men der stilles særlige krav, og hunden klassificeres
som ’restricted’.

New South Wales
En hund kan være ’restricted breed’ eller erklæres
’farlig’ (dangerous) på baggrund af adfærd (har
angrebet eller dræbt en person eller et andet dyr
uden provokation, holdes til visse typer jagt, er
erklæret ’farlig’ i et andet område).

New South Wales
Der er et krav om aflivning, hvis
kontrolforanstaltninger eller permanent fjernelse af
hunden fra ejeren ikke sikrer, at hunden ikke udgør en
fare for andre. Både hund og ejer vurderes i denne
sammenhæng.

Krav til hold af ’restricted’ eller ’farlig’ hund:
 Årlig tilladelse og afgift
 Mikrochip og registrering
 Neutralisation
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 Sikker indhegning af hund på egen ejendom samt
advarselsskilte omkring ejendom
 Hunden skal være i snor og bære mundkurv i det
offentlige rum
 Hunden skal bære et bestemt halsbånd
 Det skal meldes til lokale myndigheder, hvis hunden
angriber eller skader personer eller dyr
Hunde, der er en blanding af ’restricted’ racer, kan
blive fritaget fra krav, hvis de består en adfærdstest.
Ejer af en hund, der er erklæret ’farlig’, kan appellere
og skal i så fald have hundens adfærd vurderet af en
professionel. Myndighederne stiller ikke
vurderingspersoner til rådighed eller rådgiver ift.
dette.
En hund klassificeres som ’truende’ (menacing), hvis
den har udvist overdreven aggression over for en
person eller et andet dyr, eller hvis den uden
provokation har angrebet en person eller andet et dyr
uden at gøre skade.
Krav til hold af ’truende’ hund:
 Som for ’restricted’ og ’farlige’ hunde med
undtagelse af kravet om indhegning, da en
’truende’ hund kun skal være indhegnet, hvis den
ikke er under kontrol af en person
New Zealand

Det er forbudt at importere hunde følgende
racer/typer eller blandinger heraf:

Hunde kan på baggrund af deres adfærd klassificeres
som farlige (dangerous) eller truende (menacing).







Krav til hold af ’farlige hunde’:

Fila brasileiro
Dogo argentino
Japansk tosa/Tosa inu
Perro de presa canario
Amerikansk pit bull terrier

Hunde af disse typer, der lever i landet klassificeres
som truende (menacing).

Hvis en hund forårsager alvorlige skade på personer
eller dræber beskyttet vildt skal hunden aflives.

 Hunden neutraliseres
 Forsvarlig indhegning af grund
 Hunden skal føres i snor og med mundkurv i det
offentlige rum
 Højere registreringsafgift
 Myndigheder skal godkende det, hvis hunden skal
skifte ejer
Krav til hold af ’truende hunde’:

26

 Myndigheder kan kræve at hunden neutraliseres
 Hunden skal have mundkurv på i det offentlige rum
Ejere kan ved visse lovovertrædelser klassificeres som
’probationary owner’, hvilket giver ekstra forpligtelser
eller fratager retten til at holde hund i op til 5 år.
’Probationary owners’ blive påkrævet at tage et
kursus i hundetræning (kurset skal godkendes af
lokale myndigheder).
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3.2 Links vedrørende farlige hunde
Danmark:
 Bekendtgørelse af lov om hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/329
 Vejledning om hundelovens forbudsordning, regler om skambid mv. https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/9956
 Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1749
Sverige:
 Lov om tilsyn af hund og kat https://lagen.nu/2007:1150#P11S1
 Djurskyddsförordning https://lagen.nu/2019:66
Norge:
 Forskrift om hunder https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-08-20-1204?q=forskrift%20om%20hund
 Lov om hundehold https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=lov%20om%20hunder
England:
 https://www.gov.uk/control-dog-public
 Dangerous Dogs Act 1991 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/65/introduction#commentary-c932828
 Dangerous Dogs (Amendment) Act 1997 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/53/contents
 Guard Dogs Act 1975 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/50/contents
Nederlandene:
 https://business.gov.nl/regulation/licence-private-security-organisation/
 Besluit houders van dieren https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01
Tyskland:
Hele landet



Tierschutzgesetz http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
Gewebeordning §34 Bewachungsgewerbe http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34a.html

Slesvig-Holsten



Gesetz über das Halten von Hunden http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=HuG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
schleswig-holstein.de - Inhalte - Private Hundehaltung (schleswig-holstein.de)
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Hamborg




https://www.hamburg.de/hundegesetz
Hamburgisches Gesetz über das Halten und Führen von Hunden http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlrHuGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
Verordnung zur Durchführung des Hundegesetzes http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=null&doc.id=jlrHuGDVHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

Nordrhein-Westfalen


Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=5116&gld_nr=2&ugl_nr=2060&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=hund#det

Østrig:
Wien
 Landesrecht konsolidiert Wien: Gesamte Rechtsvorschrift für Festlegung von hundeführscheinpflichtigen Hunden
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000217
 Landesrecht konsolidiert Wien: Gesamte Rechtsvorschrift für Wiener Hundeführscheinverordnung
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000209
 Landesrecht konsolidiert Wien: Gesamte Rechtsvorschrift für Wiener Tierhaltegesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000404
 Wiener Hunde-sachkundenachweis-Verordnung
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Gemeinderecht/GEMRE_WI_90101_L200_010_2019/GEMRE_WI_90101_L200_010_2019.pdf
 https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/haustiere/1/2/Seite.742280.html
Tyrol



Landesrecht konsolidiert Tirol: Gesamte Rechtsvorschrift für Landes-Polizeigesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000176
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/haustiere/1/2/Seite.742260.html

Vorarlberg
 Landesrecht konsolidiert Vorarlberg: Gesamte Rechtsvorschrift für Verordnung der Landesregierung über das Halten von Kampfhunden
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000252
 https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/sachkundenachweis-fuer-hundehalter?article_id=235398
Italien:





Decreto 26 novembre 2009 https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=32050
Legge 189/2004 https://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/Legge%20189-2004.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1533&area=cani&menu=tutela
https://sivemp.it/wp/wp-content/uploads/2019/03/33_46_52_rossi.pdf
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USA:




Personlig kommunikation med Andrew Rowan, PhD og Lisa Moses, VMD, DACVIM
https://www.animallaw.info/topic/state-dangerous-dog-laws
https://www.animallaw.info/article/brief-overview-dangerous-dog-laws

Australien:
New South Wales




https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/responsible-pet-ownership/restricted-dogs/
https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/responsible-pet-ownership/declared-dangerous-and-menacing-dogs/
http://www5.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/caa1998174/s48.html

New Zealand:
 Dog control act https://legislation.govt.nz/act/public/1996/0013/latest/whole.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_dog_resel_25_a&p=1#DLM374489
 https://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Dog-Control-Dog-Control-Amendment-Act-2003
 https://www.dia.govt.nz/pubforms.nsf/URL/Dog_Enforcement_Guidelines.pdf/$file/Dog_Enforcement_Guidelines.pdf
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4. Mærkning, registrering, forsikring og skat ved hold af hund
4.1 Tabel om mærkning, registrering, forsikring og skat ved hold af hund

Danmark

Sverige

Krav om mærkning

Nationalt hunderegister med
registreringspligt

Krav om hundeskilt/mærkning

Lovpligtig ansvarsforsikring

Hundeafgift/skat

Besidder af hunden skal sørge
for, at den er mærket med
mikrochip, øre- eller
lysketatovering og registreret
senest ved 8 uger.

Besidder af hunden skal sørge
for, at den er mærket og
registreret senest ved 8 uger.

Besidder skal sørger for, at
hunden fra 4 mdr. alder bærer
halsbånd med skilt, der angiver
besidders navn og adresse

Ja.

Nej.

Hundeejer skal lade hunden
mærke med mikrochip eller
øretatovering:

Hundeejer skal lade sit
ejerskab registrere i nationalt
hunderegister.

Ingen lovgivning identificeret.

Ingen lovgivning identificeret.

Nej.

Private organisationer kan
etablere og drive en ordning
for mærkning og registrering.

Private organisationer kan
etablere og drive en ordning
for mærkning og registrering.

Ingen lovgivning identificeret.

Ingen lovgivning identificeret.

Nej.

Kongen kan give forskrift om
lovpligtig mærkning og
registrering.

Kongen kan give forskrift om
lovpligtig mærkning og
registrering.

Det er obligatorisk, at hunden
er mærket med mikrochip
senest ved 8 uger.

Der findes flere databaser, der
er godkendt af
myndighederne.

Hunden skal i det offentlige
rum bære et halsbånd med
ejers navn og adresse.

Ingen lovgivning identificeret.

Nej.

Den, der har tilladelse til
erhvervsmæssig avl af hunde,
skal sørge for, at hvalpe er
mikrochippet og registreret
hos holderen af tilladelsen,
inden de sælges.

Hunden skal være registreret i
en af disse.

Undtaget er hunde, der på
forskellig vis bruges i
arbejdsøjemed.

Ved import skal hundens
registreres senest 4 uger efter
ankomst.

 Senest ved 4 mdr.
 Senest 4 uger efter
overtagelse/indførsel i
Sverige
Norge

England
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Nederlandene

Senest når hvalpen er 7 uger.
Opdrætter har pligt til at få
hunden mikrochippet og
registreret inden salg.

Der findes flere godkendte
databaser.
Hvalpe skal registreres senest
ved 8 uger.

Det er strafbart, hvis hunden
opholder sig i offentligt rum
uden halsbånd eller mærke
med ejers oplysninger.

Ingen lovgivning identificeret.

Ja, i nogle kommuner.

Slesvig-Holsten
Hunde, der færdes i offentligt
rum, skal bære halsbånd eller
lignende med mærkning med
ejers oplysninger.

Slesvig-Holsten
Lovpligtig for ’farlige hunde’.

Ja – reguleret på
delstats/kommunalplan.

Anbefales til ’ikke-farlige
hunde’.

Slesvig-Holsten
I nogle kommuner.

Hamborg
Lovpligtig for alle hunde.

Bestået ’Sachkundeprüfung’
kan give nedsat hundeskat.

Nordrhein-Westfalen
Lovpligtig for de hunde, der
kræver tilladelse (’farlige
hunde’, hunde af visse racer,
samt store hunde).

Hamborg
Alle kommuner, fra hunden er
3 mdr. Højere sats for ’farlige
hunde’.

Wien
Ja.

Ja – reguleret på
delstats/kommunalplan.

Tyrol
Skal tegnes indenfor 1 måned
efter overtagelse.

Wien
Hundeskat fra 3.måned.
Mulighed for rabat og
fritagelse for nogle hunde.

Ved import skal registreringen
ske senest 2 uger efter
indførsel.
Tyskland

Slesvig-Holsten
Hunde over 3 mdr. skal være
mikrochippet.
Hamborg
Hunde over 3 mdr. skal være
mikrochippet.
Nordrhein-Westfalen
Kun et krav for hunde, der
kræver tilladelse.

Østrig

Hele landet
Hunde skal være mærket med
mikrochip ved senest 3 mdr.

Slesvig-Holsten
Ingen lovgivning identificeret.
Hamborg
Hunde skal registreres i
hunderegister senest ved 3
mdr. eller senest 2 uger efter
overtagelse.
Nordrhein-Westfalen
Ingen lovgivning identificeret.

Hele landet
Nationalt register, hvor
forbundsministeriet er
ansvarlig for databasen.
Ejer skal registrere hunden
eller få dyrlægen til det senest
1 måned efter overtagelse.

Hamborg
Ingen lovgivning identificeret.
Nordrhein-Westfalen
Ingen lovgivning identificeret.

Ingen lovgivning identificeret.

Vorarlberg
Ingen lovgivning identificeret.

Nordrhein-Westfalen
Alle kommuner. Nogle
kommuner har forskellig takst
for forskellige racer.

Tyrol
Hundeskat fra 3. måned.
Hunden skal meldes inden for
1 uge efter anskaffelse.
Vorarlberg
Ja, reguleres på
kommunalplan. I flere
kommuner er skatten højere
for ’kamphunde’. I nogle
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kommuner er f.eks. vagthunde,
førerhunde, o.a. fritaget.
Italien

Hunde skal være mikrochippet
senest ved 2 mdr.

Nationalt hunderegister
administreret af staten.

Ingen lovgivning identificeret.

Hunden skal registreres senest
ved 2 mdr.

Kun for hunde, der er
registreret i register for hunde
med høj risiko for aggression.

Ja.

Ingen krav om
ansvarsforsikring.

Krav om årlig licens inkl. en
afgift ved hold af hund.

Lovpligtig forsikring af hunde
klassificeret som ’farlige’ i
nogle stater/amter.

Licens afgiften er i mange
stater lavere for neutraliserede
hunde.

Undtagelse for nogle hunde
(tjenestehunde, førerhunde,
mm.).

Desuden findes regionale
hunderegistre, der samkøres
med det nationale.
Der findes også lokale registre
over hunde med høj risiko for
aggression. Administreres af
lokale dyrelæge (ASL – Azienda
sanitaria locale).
USA

Ingen krav om mikrochip.

Ingen krav om registrering.

Hunde klassificeret som
’farlige’ skal i nogle
stater/amter mikrochippes.

Hunde klassificeret som
’farlige’ skal i nogle
stater/amter registreres.

Det er lovpligtigt, at hunden
kan identificeres, f.eks. ved at
bære et hundeskilt.

Der findes flere mikrochipregistre, men de er ikke er
samkørt.

Hunden hører ofte ind under
forsikring af hjemmet.
Nogle forsikringsselskaber vil
øge præmien eller nægte at
forsikre en hund eller ejers
hjem, hvis hunden tilhører en
bestemt race eller er
klassificeret som ’farlig’.

Australien

New South Wales
Hvalpe skal være mikrochippet,
når de sælges/gives videre eller
senest ved 12 uger (med
enkelte undtagelser).

New South Wales
Hvalpe skal registreres, når de
sælges/gives videre eller
senest ved 12 uger.
Hver stat har eget register ’NSW Pet Registry’ i New South
Wales.

New South Wales
Hunden skal bære hundeskilt.

New South Wales
Ingen lovgivning identificeret.

New South Wales
Livslang registreringsafgift.
Årlig afgift for ejere af hunde
klassificeret som ‘restricted’
eller ‘farlige’.
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New Zealand

Krav om mikrochip for:
 Alle hunde, der efter 2006
registreres første gang
(undtaget er arbejdshunde
på gårde)
 Hunde der
indfanges/beslaglægges for
anden gang
 Uregistrerede hunde, der
indfanges
 Hunde, der er klassificeret
som ’farlige’ eller ’truende’
(’dangerous’ or ’menacing’)

Alle hunde over 3 måneder
skal registreres hos lokale
myndigheder.
Importerede hunde eller
hunde, der er flyttet til nyt
område, skal registreres der.
Registreringen skal gentages
årligt.
Lokale myndigheder skal levere
informationer til national
hundedatabase.

Ved registrering får hunden et
skilt/chip, som den skal bære
hele tiden.

Ingen lovgivning identificeret.

Årlig registreringsafgift.
Lokale myndigheder kan
fastsætte muligheder for rabat
på registreringsafgift for f.eks.
arbejdshunde, ejere der har
taget hundeejerkursus, mm.
I flere områder kræver det en
særlig tilladelse at holde 2 eller
3 hunde i byområder.
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4.2 Links vedrørende mærkning, registrering, forsikring og skat ved hold af hund
Danmark:
 Bekendtgørelse af lov om hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/329
 Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1044
Sverige:
 Lag om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150#P11S1
 Förordning om tillsyn över hundar https://lagen.nu/2007:1240
 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och registrering av hundar
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.141c9f5d161fe950f26179a2/1520407115897/2018-003.pdf
Norge:
 Lov om hundehold https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundelov
England:
 https://www.gov.uk/get-your-dog-microchipped
 The Microchipping of Dogs (England) Regulations 2015 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/108/introduction
 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018
(legislation.gov.uk)
 The Control of Dogs Order 1992 https://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/901/contents/made
Nederlandene:
 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dieren-registreren/honden
 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01
Tyskland:
Slesvig-Holsten



Gesetz über das Halten von Hunden http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=HuG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.tiere-online.de/hunde/hundesteuer-schleswig-holstein/

Hamborg



Hundesteuergesetz http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-HuStGHA1995rahmen&doc.part=X
Hundesteuer in Hamburg – Kosten und Übersicht (tiere-online.de)

Nordrhein-Westfalen
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Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=5116&gld_nr=2&ugl_nr=2060&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=hund#det
https://www.tiere-online.de/hunde/hundesteuer-nordrhein-westfalen/

Østrig:
Hele landet


Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutzgesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541

Wien



Landesrecht konsolidiert Wien: Gesamte Rechtsvorschrift für Hundeabgabegesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000125
https://www.wien.gv.at/finanzen/abgaben/ahs-info/hundesonderregelung.html

Tyrol




Landesrecht konsolidiert Tirol: Gesamte Rechtsvorschrift für Hundesteuergesetz, Tiroler
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000184
Landesrecht konsolidiert Tirol: Gesamte Rechtsvorschrift für Landes-Polizeigesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000176
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesundheit-vorsorge/veterinaer/downloads/Hundebroschuere_-_Damit_Ihr_Hund_allen_Freude_macht.pdf

Vorarlberg




https://www.hohenems.at/de/stadt-hohenems/amtsinfo/abgaben_-tarife-und-gebuehren/hundesteuer
https://www.bregenz.gv.at/buergerservice/dienstleistungen/detail/hundeabgabe/
https://www.gemeinde-weiler.at/burgerservice/steuern-und-gebuhren/hundesteuer/

Italien:
 Legge 281/1991 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_911_allegato.pdf
 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_41_allegato.pdf
USA:


Personlig kommunikation med Andrew Rowan, PhD og Lisa Moses, VMD, DACVIM

Australien:
New South Wales


https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1998-087#sec.12
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New Zealand:
 https://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Dog-Control-Dog-Control-Amendment-Act-2003
 https://www.aucklandcouncil.govt.nz/dogs-animals/register-your-dog/Pages/register-dog-first-time.aspx
 https://wellington.govt.nz/dogs-and-other-animals/dogs/register-your-dog/register-your-dog
 https://www.aucklandcouncil.govt.nz/dogs-animals/register-your-dog/Pages/replacement-disc-strap-for-dog.aspx
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5. Specifikke krav til pasning og rammer for hold af hund
5.1 Tabel om krav til hold af hund

Danmark

Sverige

Krav til størrelse på
bur/rum

Grænse for alene-tid

Krav om luftning

Forbud mod at binde
hund i længere tid

Krav til transport i bil

Doping af hund
forbudt

Forbud mod
smertevoldende
halsbånd

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret for
private hunde.

Det er forbudt til
stadighed at holde en
hund bundet. Når den
er bundet skal lænken
være min. 5 meter
lang, og hunden skal
have adgang til
hundehus af vis
udformning.

Hunde betragtes som
gods, der ifølge
færdselsloven skal
være anbragt, så det
ikke hindrer førerens
udsyn eller mulighed
for at manøvrere
bilen.

Ingen lovgivning
identificeret.

El-halsbånd samt pighalsbånd forbudt.

Hunden skal luftes
udendørs hver dag.

Hunde må ikke holdes
bundne, undtaget
kortvarigt og under
opsyn, eller:

Hunden skal sikres
ved opbremsning
(sele eller bur).

Doping af dyr til
konkurrencer eller
træning er forbudt.

Mindstemål
beskrevet for alle
hunde for:
 Indendørs
opbevaringsområder
 løbegårde
 bure, hundehuse,
transportkasser

Hunde skal luftes
mindst hver 6. time,
hvorfor den højst kan
være alene i 6 timer.
Det er desuden
angivet, at en hund
skal vænnes gradvist
til det, hvis den skal
være alene.

For hunde, der holdes
i løbegård, skal de
luftes et andet sted
hver dag.

 Ved kortvarig hvile
 Under konkurrencer
eller jagt
 Hvile/overnatning
ifm. rejse
 På områder, hvor
hund ikke er tilladt
Hunden skal sikres
god liggekomfort.

Hvis hunden er i
bagagerum, skal det
være under opsyn.
Krav til størrelse på
transportbur. Dog kan
generelle mindstemål
til opbevaring
undtages ved
transport ifm. rejse.

Halsbånd med
glidelukning med
selvudløsende
stramningseffekt må
anvendes. Disse må
være forsynet med
stumpe
mentalombøjninger
eller tappe, der højst
må være 8 mm. fra
underkanten af
efterfølgende led.
Pig-halsbånd til hund
er forbudt.
Det er generelt
forbudt at anvende
udstyr eller
anordninger, der giver
dyr elektrisk stød for
at påvirke deres
adfærd.

Hunden må højst
opbevares i køretøjet
i 3 timer, når det
holder stille.
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Norge

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

I vejledning om hund
er der beskrevet krav
til:

I vejledning om hund
er det angivet, at
hunden ikke bør være
alene i længere tid
end en normal
arbejdsdag.

I vejledning om hund
står der at hunden
skal luftes mindst 3
gange dagligt for at
besørge. Derudover
har den behov for
daglig motion og
aktivering, og for de
fleste hunde er det
ikke tilstrækkeligt at
blive sluppet løs i
haven.

I vejledning om
udendørshold af
hund, er der angivet
et mindstemål for
lænken på 2 meter,
samt krav til
aktivering og
bevægelse.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

’Code of practice for
the welfare of dogs’
angiver retningslinjer
for ‘passende’ miljø.

’Code of practice for
the welfare of dogs’
anbefaler, at hunden
ikke bør være alene I
længere tid, end den
er tryg ved.

’Code of practice for
the welfare of dogs’
anbefaler daglig
motion med mindre
dette er
kontraindiceret.

Krav til udformning af
løbegård.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

 Indendørs
opholdsrum
 Liggeplads
 Løbegård

England

Nederlandene

Ejere af dyr generelt
har pligt til at sørge
for et passende miljø
for dyret.

Hunden betragtes
som last og en bil skal
være forsvarligt
lastet, hvilket
betyder, at hunden
skal være i bur eller
sele.

For dyr generelt er
det forbudt i træning
at anvende midler
eller behandlinger der
gør aktiviteten
dyrevelfærdsmæssigt
uforsvarlig.

I vejledning om hund
er det angivet, at
hunden ikke bør sidde
i bur i bilen i længere
tid.

I vejledning om hund
står der, at
præstationsfremmende
behandling er
forbudt.

Hunde skal sikres, så
de ikke distraherer
føreren eller skader
sig selv eller andre
ved opbremsning.

Ingen lovgivning
identificeret.

 Ingen risiko for
kvælning eller
kvæstelse
 Snoren er af en
længe, hvor hunden
kan bevæge sig
 Adgang til bur, der
beskytter mod vejr

Ingen lovgivning
identificeret.

Undtaget for
personer, der træner
hunde til ikke at jage
græssende dyr,
rensdyr og
klovbærende vildt, og
som opfylder
bestemte krav til
kompetencer.

Ingen lovgivning
identificeret.
I 2018 blev det
besluttet at forbyde
el-halsbånd i England,
men forbuddet er
endnu ikke trådt i
kraft.

’Code of practice for
the welfare of dogs’
anbefaler at sørge for
at hunden er
komfortabel og sikker
under transport.
Det er kun tilladt at
holde en hund
bundet, hvis:

Brug af elektrisk
halsbånd er forbudt i
træning af hund.

Ingen lovgivning
identificeret.

Det er forbudt at
binde dyr med en
genstand, der påfører
dyret smerte ved
hjælp af skarpe
fremspring.
Der er planlagt et
forbud mod
elhalsbånd i 2021.

Det er forbudt at
bruge hunde til at
trække, med mindre
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det er ifm
hundeslædesport, og i
så fald kun følgende
racer:





Tyskland

Krav til indretning af:
 Indendørs rum
 Liggeplads
 Løbegård

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.
Ifølge den tyske
fødevareminister
forventes udstedt
regler omkring
luftning af hund i
2021.

Alaskan malamut
Eskimo hund
Grøndlansk hund
Samojede
Siberian husky

Det er forbudt at
holde følgende hunde
bundet:
 Hunde under 12
mdr.
 Drægtige og diende
tæver
 Syge hunde
Andre hunde kan
holdes bundet, hvis
følgende er opfyldt:

Hunde betragtes som
gods og skal sikres
mod at kunne skade
personer i bilen ved
opbremsning el.lign.

Det er forbudt at give
præstationsfremmende stoffer til
dyr generelt.

Det er forbudt at
anvende elektricitet
til at påvirke dyrs
adfærd, især deres
bevægelse.
Det er forbudt at
træne dyr på en
måde, der indebærer
betydelig smerte,
lidelse eller skade på
dyret.

 Snoren skal kunne
løbe frit langs en
konstruktion, der er
mindst 6 meter lang
 Hunden skal kunne
bevæge sig i en
vifte på 5 meter
 Hunden skal kunne
opsøge sit
læ/liggested
 Området, underlag,
sele/halsbånd skal
være således at
hunden ikke kan
komme til skade
(der forventes
ændringer i loven i
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2021, der helt
forbyder at holde
hunde bundet).
Østrig

Krav til:
 Indendørs rum
 Løbegård
 Udendørs faciliteter
samt læ-sted (kun
for hunde, der er
egnet til at være
ude)

Italien

Det er ejers pligt at
sørge for regelmæssig
rengøring af lokaler.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Hunde må ikke være
bundet af en kæde
el.lign. – heller ikke
midlertidigt. At være i
snor anses ikke her
for at være bundet.

Hunde betragtes som
gods og skal sikres
mod at kunne skade
personer i bilen ved
opbremsning el.lign.

Doping til dyr
generelt er forbudt.

Pig-, kvæler- og elhalsbånd er forbudt
for dyr generelt.

Ingen lovgivning
identificeret.

Det er ejers pligt at
sørge for tilstrækkelig
fysisk og mental
stimulering af
hunden.

Ingen lovgivning
identificeret.

Transport af kæledyr
må ikke hindre eller
være til fare for
kørslen.

Doping af hunde er
forbudt.

Det er forbudt at
udsætte dyr for
unødvendig lidelse
eller tvinge dem til
adfærd eller arbejde,
der ikke svarer til
dyrets egenskaber.

Loven kan ikke
forbyde hold af dyr i
lejligheder.

Transporteres flere
kæledyr, skal de være
sikret i bur, bag net i
bagagerum el.lign.

El-halsbånd er ikke
direkte nævnt, men
juridisk orienteringer
om domme i
forbindelse brug af elhalsbånd og elektrisk
anti-gø-halsbånd,
anser begge delefor
en forbrydelse i form
af mishandling af dyr.

USA

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Enkelte stater stiller
krav til eller forbyder
transport af hund/dyr
på åben lad af en bil.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Australien

New South Wales
Ingen lovgivning
identificeret.

New South Wales
Ingen lovgivning
identificeret.

New South Wales
Ingen lovgivning
identificeret.

New South Wales
Det er forbudt at
binde et dyr i
urimeligt lang tid,
med urimeligt tung
eller kort
bindeanordning.

New South Wales
Et dyr må ikke
transporteres på en
måde, der påfører
dyret urimelig,
unødvendig eller
uberettiget smerte.

New South Wales
Ingen lovgivning
identificeret.

New South Wales
Det er forbudt at
anvende elektriske
enheder på dyr, som
dyret ikke kan slippe
væk fra.
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Hunde, der
transporteres på
åbent lad (undtaget
hunde, der er vant til
at arbejde med
husdyr) på offentlig
vej, skal
spændes/bindes fast
eller være i bur.
New
Zealand

Minimumskrav til at
hunden på sit
liggested skal kunne
stå fuldt oprejst og
ligge ned i naturlig
position.
’Best practice’
anbefaler mål på
hundehus og
løbegård.

Ingen lovgivning
identificeret.

Hunde skal
motioneres dagligt.
Dette kan foregå med
motionsudstyr, som
f.eks. løbebånd, men
skal i så fald være
overvåget.
’Best practice’
anbefaler mindst 60
min. frit løb dagligt,
dog under hensyn til
hundens alder, race,
mm.

Hunde må ikke stå
bundet, hvis det
skader eller stresser
dem. Hvis en hund er
bundet og uden
opsyn, skal det sikres,
at hunden ikke kan
komme til skade.

Hunden skal sikres
under transport, skal
sikres ventilation og
hvis den efterlades i
bil, skal fører sikre sig,
at hunden ikke viser
tegn på
overophedning.
Hvis en hund
transporteres på et
lad/åben trailer på
offentlig vej, skal den
sikres mod at falde ud
f.eks. ved at binde
den eller have den i
bur.
’Best practice’
anbefaler at hunden
transporteres i
specialdesignet
transportbur, at den
ikke efterlades i bil
alene, mm.

Ingen lovgivning
identificeret.

Halsbånd må ikke
forårsage sår,
blødning, hævelse
eller forhindre
hunden i at trække
vejret normalt.
Pighalsbånd er
forbudt, men
elektriske trænings
anordninger er ikke,
hvis de bruges på en
måde, der ikke
forårsager urimelig
eller unødvendig
smerte eller
(di)stress.
’Best practice’
anbefaler at elhalsbånd kun
anvendes, hvis andre
træningsmetoder ikke
har virket.
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5.2 Links vedrørende krav til hold af hund
Danmark:
 Bekendtgørelse af lov om hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/329
 Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1749
 Bekendtgørelse af færdselsloven https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1324
Sverige:
 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter https://www.hsb.se/contentassets/9b52bd940f684adab136bbc99f7b42f2/kalla-foreskriftom-nya-regler-for-hundar-och-katter-sjvfs2020-8.pdf
 Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur https://lagen.nu/sjvfs/2019:26
 Djurskyddsförordning https://lagen.nu/2019:66
Norge:
 Veileder for hold av hund utendørs
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_for_hold_av_hund_utendors.3825/binary/Veileder%20for%20hold%20av%20hund%20utend
%C3%B8rs
 Tilsynsveileder hund Tilsynsveileder - hund (mattilsynet.no)
 Lov om vegtrafikk https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=last%20kj%C3%B8ret%C3%B8y
 https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/hunden_paa_biltur.16358
 Forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-03-14-256?q=forskrift%20om%20bruk%20av%20elektrisk
England:
 Animal Welfare Act 2006 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/contents
 Code of practice for the welfare of dogs https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/697953/pb13333-cop-dogs091204.pdf
 https://www.gov.uk/government/news/cruel-electric-shock-collars-for-pets-to-be-banned--2
Nederlandene:
 Regeling houders van dieren https://wetten.overheid.nl/BWBR0035248/2020-01-16#Hoofdstuk8
 Besluit houders van dieren https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01
Tyskland:
 Tierschutzgesetz http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
 Tierschutz-Hundeverordnung http://www.gesetze-im-internet.de/tierschhuv/__5.html
 Strassenverkehrs-Ordnung http://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__22.html
 https://rp-online.de/politik/deutschland/pflicht-fuer-hundehalter-neue-verordnung-zweimal-taeglich-gassigehen_aid-52789945
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Østrig:
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutzgesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 2. Tierhaltungsverordnung
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003860
 Kraftfahrgesetz §101 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384
 Landesrecht konsolidiert Tirol: Gesamte Rechtsvorschrift für Landes-Polizeigesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000176
Italien:








https://www.oipa.org/italia/leggi/CONSIGLI/il%20cane%20e%20la%20legge.pdf
Ordinanza 3 marzo 2009 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1915_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_41_allegato.pdf
Articolo 169 codice della strada https://www.brocardi.it/codice-della-strada/titolo-v/art169.html
Legge 189/2004 https://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/Legge%20189-2004.pdf
https://www.litis.it/2013/09/26/il-collare-antiabbaio-e-strumento-di-maltrattamento-dei-cani-cassazione-380342013/
https://www.animal-law.it/rivista-diritti-animali/diritto/collare-elettrico-e-lecito-utilizzarlo/

USA:



Personlig kommunikation med Andrew Rowan, PhD og Lisa Moses, VMD, DACVIM
https://www.animallaw.info/article/faq-dogs-transported-pickup-truck-beds

Australien:
New South Wales




https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1979-200#sec.7
https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/sl-2012-0408#sch.3
https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1979-200#sec.10

New Zealand:
 https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1407-Transport-within-New-Zealand-Animal-Welfare-Code-of-Welfare
 Code of welfare – dogs https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1428-Dogs-Animal-Welfare-Codes-of-Welfare
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6. Hunden i det offentlige rum
6.1 Tabel om hunden i det offentlige rum

Danmark

Sverige

Forbud mod at gå fra bundet hund

Krav om snor i byer

Krav om mundkurv i byer

Ingen lovgivning identificeret.

I byer og områder med bymæssig bebyggelse skal
hunden føres i bånd eller ifølge med person, der har
fuldt herredømme over den.

Ingen generelle krav.

Hunde skal holdes på en sådan måde, at det
forebygges, at de forårsager skade elle betydelig
ulempe.

Ingen lovgivning identificeret.

Det er tilladt at lade hunden være bundet kortvarigt.

Hunde, der har udvist farlig adfærd kan få påbud om
mundkurv.

Ingen krav om snor i byer. Dog kan der være lokale
forbud mod at medbringe hund på legepladser,
badeområder, mm.

Norge

Det er forbudt at gå fra en hund, der er bundet lige
ved indgangen til en bygning, der er åben for
offentligheden

Hunden kan gå løs, hvis den bliver fulgt og
kontrolleret af ejer.
Hvis hunden farer mod, hopper op, forfølger eller
stiller sig i vejen for folk, skal den holdes i snor på
steder med almen færdsel.

Ingen generelle krav.
Påbud om mundkurv for hunde, der udgør en fare
eller skaber frygt.

Føreren af hunden skal vise særlig agtsomhed
omkring børn.
Ingen krav om snor i byer. Dog kan kommuner
fastsætte krav om snor i særlige områder, som
handleområder, skoler, legepladser mm
England

Ingen lovgivning identificeret.

Ingen generelle krav.

Ingen generelle krav.

Det er ejers ansvar at sørge for, at hunden ikke
kommer ’farligt ud af kontrol’.

Hunde i ’index of exempted dogs’ skal bære
mundkurv i det offentlige rum.

Hunde i ’index of exempted dogs’ skal føres i snor i
det offentlige rum.

Hunde, der har været ’farligt ude af kontrol’ kan få
påbud om mundkurv.

Ejere af hunde, der har været ’farligt ude af kontrol’,
kan få påbud om at føre hunden i snor.
Nederlandene

Ingen lovgivning identificeret.

Det er forbudt at lade hunden gå i et bebygget
område uden snor.

Ingen lovgivning identificeret.

45

Tyskland

Ingen lovgivning identificeret.

Slesvig-Holsten
Alle hunde skal føres i snor på steder, hvor der er flere
mennesker (gågader, parker, offentlige bygninger,
sportsfaciliteter, kirkegårde, markeder, mm.).
Alle hunde, der er klassificeret som ’farlige’ skal føres i
snor i det offentlige rum generelt.
Hamborg
Alle hunde i hele Hamborg skal føres i snor i det
offentlige rum.
Påbud om max.2 meter snor for:

Slesvig-Holsten
Kun hunde over 6 mdr., der er klassificeret som
’farlige’.
Hamborg
Kun hunde over 9 mdr., der er klassificeret som
’farlige’ hunde’. Nogle ’farlige’ hunde kan fritages for
mundkurve-påbuddet efter test.
Nordrhein-Westfalen
Kun hunde over 6 mdr., der er klassificeret som
’farlige’.

 hunde der gentagne gange har generet mennesker
eller dyr
 Tæver i løbetid
 Hunde, der tages med på steder med mange
mennesker
 Hunde der tages med i nærheden af skoler,
legepladser, andre steder med børn/unge
Det er muligt at få en fritagelse fra snorepåbuddet
ved bevis på bestået lydighedstest
(Gehörsamsprüfung). Dette gælder dog kun ikkefarlige hunde og kun for nogle lokaliteter.
Nordrhein-Westfalen
Hunde skal føres i snor i områder med mange
mennesker (shopping-områder, parker, legepladser,
markeder, skoler, mm.).
Hunde der kræver tilladelse skal altid føres i snor.
Østrig

Ingen lovgivning identificeret.

Wien
Hunde skal holdes i snor eller bære mundkurv i det
offentlige rum. Hunde skal altid føres i snor i
offentlige parker og afmærkede grønne områder.
Tyrol
Hunde skal føres i snor eller med mundkurv på en
række offentlige steder, f.eks. større forsamlinger,
offentlig transport, børnepasningsområder mm.
Vorarlberg
Regler omkring dette bliver fastsat på kommunalplan.

Wien
Hunde skal bære mundkurv eller holdes i snor i det
offentlige rum. Hunde skal bære mundkurv på
offentlige steder, hvor der kommer mange
mennesker (offentlig transport, butikker, mm.)
Tyrol
Hunde skal føres i snor eller med mundkurv på en
række offentlige steder, f.eks. større forsamlinger,
offentlig transport, børnepasningsområder mm.
Vorarlberg
Regler omkring dette bliver fastsat på kommunalplan.
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Italien

Ingen lovgivning identificeret.

Hunde skal føres i max. 1,5 meter snor i byområder og
steder åbne for offentlighed.

Ejer skal altid medbringe en mundkurv i det offentlige
rum, som hunden kan få på, hvis hunden udgør risiko
for andre eller på myndigheders anmodning.

USA

Ingen lovgivning identificeret.

Mange stater kræver at hunden føres i snor eller på
anden måde er under kontrol i det offentlige rum.

Kun for hunde, der er klassificeret som ’farlige’.

Løse hunde uden en ejer i nærheden og uden licenshundeskilt, kan indfanges af ’dog control officers’.
Australien

New South Wales
Ingen forbud mod at stille hunden foran en butik,
men det er forbudt at binde et dyr i urimeligt lang tid.

New South Wales
Hunde skal føres i snor og føres af en person, der har
kontrol over hunden. Det betragtes som ’ikke under
kontrol’ at have mere end 4 hunde med sig.

New South Wales
Kun for hunde, der er klassificeret som ’restricted’,
’farlige’ eller ’truende’.

Der findes undtagelser til dette påbud, f.eks. hunde
på arbejde, hunde til konkurrence, på
fritløbsområder, mm.
Der kan være områder, hvor hunde ikke må
medbringes, f.eks. legepladser, skoler, mm.
New Zealand

Ingen lovgivning identificeret

Hunde skal føres i snor eller ejer skal have snor med,
når man er i det offentlige rum.

Kun hunde, der er klassificeret som ’farlige’ eller
’truende’.

Lokale myndigheder kan:
 forbyde adgang for hunde på bestemte offentlige
steder
 give påbud om at hunde føres i snor på bestemte
offentlige steder
 ordinere minimumskrav til hold af hund (f.eks.
begrænsning på antal hunde pr. ejendom, krav om
at holde hunde bundet eller indelukket i bestemte
tidsrum, holde løbske tæver indelukket)
’Best practice’ anbefaler, at hunde, når de
motioneres, er under konstant kontrol eller
indhegnet, så de ikke kan skade nogen.
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6.2 Links vedrørende hunden i det offentlige rum
Danmark:

Bekendtgørelse af lov om hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/329
Sverige:
 Lag om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150
 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter https://www.hsb.se/contentassets/9b52bd940f684adab136bbc99f7b42f2/kalla-foreskriftom-nya-regler-for-hundar-och-katter-sjvfs2020-8.pdf
Norge:
 Lov om hundehold https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=lov%20om%20hunder
 Båndtvang - Norsk Kennel Klub (nkk.no)
England:
 Dangerous Dogs Act 1991 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/65/introduction#commentary-c932828
Nederlandene:
 Besluit OM-afdoening https://wetten.overheid.nl/BWBR0022233/2020-01-01#BijlageI
Tyskland:
Slesvig-Holsten


Gesetz über das Halten von Hunden http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=HuG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true

Hamborg


Hamburgisches Gesetz über das Halten und Führen von Hunden http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlrHuGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

Nordrhein-Westfalen


Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=5116&gld_nr=2&ugl_nr=2060&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=hund#det

Østrig:
Wien



Landesrecht konsolidiert Wien: Gesamte Rechtsvorschrift für Wiener Tierhaltegesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000404
https://www.wien.gv.at/gesellschaft/tiere/haustiere/hunde/
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Tyrol


Landesrecht konsolidiert Tirol: Gesamte Rechtsvorschrift für Landes-Polizeigesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000176

Vorarlberg


https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/hunde-haltung-hundekauf-kennzeichnung-undregistrierung?article_id=408853

Italien:
 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_41_allegato.pdf
USA:





Personlig kommunikation med Andrew Rowan, PhD og Lisa Moses, VMD, DACVIM
https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-state-dog-impound-laws
https://www.animallaw.info/article/frequently-asked-questions-local-dog-laws
https://www.animallaw.info/article/designing-model-dog-park-law

Australien:
New South Wales






https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1979-200#sec.10
https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/responsible-pet-ownership/faqs/
https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/responsible-pet-ownership/declared-dangerous-and-menacing-dogs/
https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/responsible-pet-ownership/restricted-dogs/
https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1998-087#sec.14

New Zealand:
 Dog control act https://legislation.govt.nz/act/public/1996/0013/latest/whole.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_dog_resel_25_a&p=1#DLM374489
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7. Operative indgreb og aflivning
7.1 Tabel om operative indgreb og aflivning

Danmark

Neutralisering

Krav om vaccination
(ikke relateret til rejse)

Halekupering forbudt

Ørekupering forbudt

Fjernelse af
stemmebånd forbudt

Begrænsninger i forhold
til aflivning af hunde

Det er tilladt at
neutralisere hunde uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Ingen lovgivning
identificeret.

Halekupering på hund er
forbudt.

Ørekupering på hund er
forbudt.

Fjernelse af stemmebåd
på hund er forbudt.

Ingen begrænsning i
forhold til, hvornår en
hund må aflives.

Hvalpe af følgende racer
kan halekuperes, hvis det
foretages af dyrlæge med
bedøvelse og
efterfølgende
smertebehandling inden
hvalpen er 4 dage
gammel:

Kun dyrlæger må udføre
kastration af hund. Krav
om bedøvelse og
efterfølgende
smertebehandling






Sverige

Det er generelt tilladt at
neutralisere dyr uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Ingen lovgivning
identificeret.

Operative indgreb på dyr
skal foretages af en
dyrlæge.
Norge

Neutralisering uden
veterinærmedicinsk årsag
er forbudt.

Ingen lovgivning
identificeret.

Dyrlæger, slagtere,
personer med jagttegn
eller andre personer, der
har modtaget uddannelse
i slagtning og aflivning,
må aflive hunde.
Hvalpe under en uge
gamle må aflives af alle
(dog ikke børn under 15
år).

Ruhåret hønsehund
Korthåret hønsehund
Weimaraner
Vizla
Breton

Der er krav til metoden
for aflivning af hunde.

Det er generelt forbudt
at foretage operative
indgreb på dyr uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Det er generelt forbudt
at foretage operative
indgreb på dyr uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Det er generelt forbudt
at foretage operative
indgreb på dyr uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Ingen begrænsning i
forhold til, hvornår en
hund må aflives.

Det er generelt forbudt
at foretage operative
indgreb på dyr uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Det er generelt forbudt
at foretage operative
indgreb på dyr uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Det er generelt forbudt
at foretage operative
indgreb på dyr uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Ingen begrænsning i
forhold til, hvornår en
hund må aflives.

Der stilles krav til
metoden for aflivning.

Der stilles krav til
metoden for aflivning.
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England

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.
’Code of practice for the
welfare of dogs’
anbefaler at følge
vaccinationsprogrammer.

Nederlandene

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Halekupering af hund er
forbudt.
Undtaget er certificerede
arbejdshunde, samt
hunde af typen:
 Racer af hunt/point/
retrieve typer
 Spaniels
 Terriers

For dyr generelt er det
forbudt at udføre fysiske
procedurer, der ikke har
veterinærmedicinsk
årsag.

For dyr generelt, er det
forbudt at udføre
procedurer, der påvirker
følsomt væv eller knogle
udover for
veterinærmedicinske
årsager.

For dyr generelt, er det
forbudt at udføre
procedurer, der påvirker
følsomt væv eller knogle
udover for
veterinærmedicinske
årsager.

Ingen begrænsning i
forhold til, hvornår en
hund må aflives.
Ingen krav til, hvem der
afliver familiehunde, men
aflivningen skal foregå
humant.
Dyr, der holdes på en
måde, der kræver
tilladelse (f.eks. avl, salg,
osv.), må kun aflives af en
dyrlæge (eller en person
autoriseret til dette af en
dyrlæge).

For dyr generelt er det
forbudt at udføre fysiske
procedurer, der ikke har
veterinærmedicinsk
årsag.

For dyr generelt er det
forbudt at udføre fysiske
procedurer, der ikke har
veterinærmedicinsk
årsag.

Det er forbudt at aflive
hunde, undtaget:
 For at forhindre fare
for mennesker eller
andre dyr
 En dyrlæge har
fastslået, at det er i
dyrets interesse
 For at afslutte lidelse
 Pga. farlig adfærd, der
ikke kan korrigeres.
Kun en dyrlæge må aflive
hunde, med mindre der
er tale om en
nødsituation.

Tyskland

Neutralisering som
forebyggelse af
reproduktion er tilladt,
skal udføres af dyrlæge.

Ingen lovgivning
identificeret.

Det er forbudt helt eller
delvist at fjerne
kropsdele uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Det er forbudt helt eller
delvist at fjerne
kropsdele uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Det er forbudt helt eller
delvist at fjerne
kropsdele uden
veterinærmedicinsk
årsag.

Det er forbudt at aflive
(hvirvel)dyr uden en
fornuftig grund.

Ørekupering på dyr er
forbudt.

Fjernelse af stemmebånd
på dyr er forbudt.

Det er som udgangspunkt
forbudt at aflive dyr, hvis

Kun en person uddannet
til dette, må aflive dyr.

Jagthunde kan undtages.
Østrig

Det er forbudt at
foretage indgreb på dyr

Ingen lovgivning
identificeret.

Halekupering på dyr er
forbudt.

51

Italien

USA

uden veterinærmedicinsk
årsag.

der ikke findes en
fornuftig grund.

Forebyggelse af
reproduktion
(neutralisering) er
undtaget.

Kun dyrlæger må aflive
dyr.

Den kommunale dyrlæge
har til opgave at
neutralisere
omstrejfende hunde, so
del af plan for kontrol af
hundepopulation.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Ingen lovgivning
identificeret.

Halekupering på hund er
forbudt.

Ørekupering på hund er
forbudt.

Fjernelse af stemmebånd
på hund forbudt.

Det er som udgangspunkt
forbudt at aflive dyr uden
lovmæssig acceptabelt
grund.
Kun dyrlæger må aflive
hunde og kun hvis de er
uhelbredeligt syge eller
bevist farlige.

Halekupering på hund er
tilladt.

Ørekupering på hund er
tilladt.

Fjernelse af stemmebånd
er tilladt i de fleste stater.

Rabat på licens afgift for
neutraliserede hunde i
mange stater.

Ingen begrænsning i
forhold til, hvornår en
hund må aflives.
Krav til, hvem der må
aflive en hund varierer
mellem stater, nogle
stater regulerer, andre
ikke.

Omkring 98% af hunde i
USA er neutraliseret.

Typisk må dyrlæger og
trænet internatpersonale
aflive hunde.
Hvis man har
våbentilladelse må man
skyde en hund i en
nødsituation (hvis den
lider, eller hvis den
angriber husdyr).

Australien

New South Wales
Ingen lovgivning
identificeret.

New South Wales
Ingen lovgivning
identificeret.

New South Wales
Halekupering på hund er
forbudt.

New South Wales
Ørekupering på hund er
forbudt.

New South Wales
Fjernelse af stemmebånd
(debarking) på hund er

New South Wales
Ingen begrænsning i
forhold til, hvornår en
hund må aflives.
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Der gives rabat på
registreringsafgift, hvis
hunden er neutraliseret.

New Zealand

Ingen lovgivning
identificeret.
’Best practice’ anbefaler
at hunde, der ikke skal
bruges i avl, bør
neutraliseres.

som udgangspunkt
forbudt.
Hvis ejer er blevet pålagt
at stoppe hunden fra
generende gøen, og
adfærdsbehandling har
været forsøgt, og eneste
anden løsning er
aflivning, må en dyrlæge
foretage operationen.
Ingen minimumskrav.
’Best practice’ anbefaler,
at hunde vaccineres
ifølge dyrlægens
anbefaling.

Halekupering på hund er
forbudt.

Ørekupering på hund er
forbudt.

’Debarking’ er ikke
forbudt, men må kun
udføres hos en dyrlæge
og kun hvis andre forsøg
på at behandle den
gøende adfærd ikke er
lykkedes.

Det er forbudt at
forårsage, at et dyr dør
urimeligt, unødvendigt
eller uberettiget.
For avlere gælder at
aflivning af hunde skal
foretages af en dyrlæge
eller anden person
trænet hertil.
Ingen begrænsning i
forhold til, hvornår en
hund må aflives.
Aflivning skal foretages
på en måde, hvor døden
indtræder hurtigt, og
hvor smerte og stress
minimeres.
Ingen hunde må aflives
ved drukning.
’Best practice’ anbefaler
at aflivning foretages af
dyrlæge, eller anden
kompetent person, hvis
ikke der er en tilgængelig
dyrlæge.

53

7.2 Links vedrørende operative indgreb og aflivning
Danmark
 Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1749
 Lov om dyrevelfærd https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/133
Sverige:





Djurskyddsförordning https://lagen.nu/2019:66
Djurskyddslag https://lagen.nu/2018:1192
Förskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur https://djur.jordbruksverket.se/download/18.7c1e1fce169bee5214fad439/1553851388110/2019-008.pdf
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselavhundochkatt/kuperingtatueringavlivningochandraingrepp.4.207049b811dd8a513dc8
0001997.html

Norge:
 Forskrift om avliving av hund og katt https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-10-11-991
 Lov om dyrevelferd https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
 https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/kastrering_av_hund__er_det_tillatt.13955
England:
 Animal Welfare Act 2006 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/contents
 The Docking of Working Dogs’ Tails (England) Regulations 2007 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1120/schedule/1
 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018
(legislation.gov.uk)
 Code of practice for the welfare of dogs https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/697953/pb13333-cop-dogs091204.pdf
 https://www.rcvs.org.uk/setting-standards/advice-and-guidance/code-of-professional-conduct-for-veterinary-surgeons/supporting-guidance/euthanasia-of-animals/
Nederlandene:
 Wet dieren https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2020-01-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel2.2
 Regeling houders van dieren https://wetten.overheid.nl/BWBR0035248/2020-01-16#Hoofdstuk5
 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/welzijnseisen-honden-enkatten#:~:text=Alleen%20dierenartsen%20mogen%20honden%20en%20katten%20doden.%20Dat,een%20ongeluk%20heeft%20gehad%20en%20ernstig%20gewond%20is.
Tyskland:
 Tierschutzgesetz http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
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Østrig:
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutzgesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 2. Tierhaltungsverordnung
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003860
Italien:
 Legge 189/2004 https://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/Legge%20189-2004.pdf
 Legge 281/1991 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_911_allegato.pdf
 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_41_allegato.pdf
USA:



Personlig kommunikation med Andrew Rowan, PhD og Lisa Moses, VMD, DACVIM
https://www.animallaw.info/article/brief-summary-animal-euthanasia

Australien:
New South Wales




https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1979-200#sec.12
https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/sl-2012-0408#sec.20
https://www.dpi.nsw.gov.au/animals-and-livestock/animal-welfare/general/codes-of-practice/breeding-dogs-and-cats

New Zealand:
 Code of welfare – dogs https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1428-Dogs-Animal-Welfare-Codes-of-Welfare
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8. Import
8.1. Tabel om import

Danmark

EU regler for import* fra tredjelande
samt handel ml. EU lande**

Hvalpe kan undtages fra krav om
rabiesvaccine ved handel mellem EU
lande

Andre krav end de nævnte EU regler
for handel og import

Forbud mod indførsel af visse racer

Ja.

Ja for handel med EU lande.

Den der indfører hunde i Danmark både
ved handel og import skal registreres og
have tilladelse fra myndighederne.

Samme racer som på forbudslisten.

Men transitlande omkring DK har ikke
denne undtagelse, hvorfor indførelse
med fly kan være eneste mulighed
Undtagelsen for unge dyr gælder aldrig
import fra tredjeland.
Sverige

Ja.

Nej. Hverken for handel eller import.
Dog er der ikke et vaccinationskrav for
hunde fra Norge og derfor heller ikke
en nedre aldersgrænse for indførsel af
hvalpe fra Norge.

Norge

For dyr generelt stiller Norge krav til
handel med EU lande samt import fra
tredjelande svarende til EU-reglerne.

Nej. Hverken for handel eller import.
Dog er der ikke et vaccinationskrav for
hunde fra Sverige og derfor heller ikke
en nedre aldersgrænse for indførsel af
hvalpe fra Sverige.

Hunde, der indføres til Danmark ved
handel eller import skal registreres i
Dansk Hunderegister senest 4 uger efter
indførsel
Hunde der indføres i Sverige ifm. handel
inden for EU skal indføres ved et
toldsted og anmeldes her.

Forbuddet gælder både handel og
import. Dog kan hunde af racer på
forbudslisten opholde sig kortvarigt i
Danmark ved transit.

Ingen lovgivning identificeret

Hunde, der indføres i Sverige ved handel
eller import skal registreres i det
centrale hunderegister senest 4 uger
efter indførsel

Gadehunde kan ikke importeres
kommercielt til Norge. Ønsker ejer at
medbringe en ’gadehund’ fra udlandet,
skal det dokumenteres, at de har boet
sammen i min. 6 mdr.

Det er forbudt at indføre de racer, som
står på forbudslisten.

Den der indfører hunde til Norge både
ved handel og import skal registreres og
have tilladelse fra myndighederne.
England

Følgende krav gælder ved import:
 Virksomhed hvorfra hunden kommer
skal være registreret
 Mikrochip
 Rabiesvaccine (inkl. antistoftest for
ikke liste tredjeland)
 Behandling mod E.multilocularis

Nej. Hverken for handel eller import.

Hunde kan kun indføres ved
grænsekontrolsteder og skal tjekkes af
en dyrlæge.

Det er forbudt at indføre de racer, der
står på forbudslisten. Forbuddet gælder
både handel og import.

APHA (Animal and Plant Health Agency)
skal notificeres gennem IPAFFS (Import
of Products, Animals, Food and Feed
System) senest en dag før ankomst.
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 Klinisk undersøgelse senest 48 timer
før import
 Sundhedscertifikat (IPAFFS systemet
frem for TRACES)
Nederlandene

Ja.

Transportøren skal ansøge om
autorisation til transport af levende dyr.

Nej. Hverken for handel eller import.

Hunden skal registreres i godkendt
database senest 2 uger efter indførsel.

Ingen lovgivning identificeret

Krav til transport på mere end 65 km og
transport på over 8 timer.
Tyskland

Ja.

Nej. Hverken for handel eller import

Ingen andre krav identificeret.

Det er forbudt at importere hunde af
følgende racer eller blandinger heraf:





Østrig

Ja.

Ja for handel mellem EU lande.
Undtagelsen for unge dyr gælder aldrig
import fra tredjeland.

Italien

Ja.

USA









Nej. Hverken for handel eller import.

Pitbull terrier
Amerikansk staffordshire terrier
Staffordshire bullterrier
Bullterrier

Hunden skal registreres hos dyrlægen
efter indførsel.

Ingen lovgivning identificeret

Ingen andre krav identificeret.

Ingen lovgivning identificeret

Hunden skal fremstå sund
Hunden skal have gyldig rabiesvaccination (afhængigt af hvilket land, den importeres fra)
Gyldig vaccination mod hundesyge, leverbetændelse, leptospirose, parvovirus, parainfluenza virus
Hunden skal være mindst 6 mdr.
Ingen tegn på bændelormeinfektion
Undersøgelse af dyrlæge og udelukkelse af skrueorm (hvis import fra lande, hvor den findes) 5 dage før afrejse
USDA (US Department of Agriculture) APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) certifikat udstedt af en
autoriseret dyrlæge
 Import tilladelse fra APHIS

Ingen forbud.

Herudover kan der gælde yderligere krav i de enkelte stater.
Australien

Hele Australien
Import fra Kategori 1 land (bl.a. New Zealand)
 Hunden skal have mikrochip
 Hunden skal være mindst 8 uger

Hele Australien
Det er forbudt et importere hunde af
følgende racer/typer:
 Dogo argentino
 Fila brasileiro

57











Tæver må ikke være mere end 40 dage drægtige
Hunden skal have boet hele sit liv i NZ eller mindst 90 dage før import
Hunden må ikke være under karantæne
Sundhedscertifikat udfyldt af dyrlæge
Sundhedsundersøgelse 5 dage før afrejse
Erklæring af at landet er fri for rabies, Brucella canis, Leptospira canicola, Erlichia canis, Leishmania infantum
Hvis hunden nogensinde har været i Afrika, skal den behandles mod Babesia canis før imort
Importtilladelse ikke nødvendig, men ankomst skal anmeldes til myndigheder mindst 3 dage før ankomst
Ingen karantæne, men hunden skal igennem grænsekontrol









Janpansk tosa
Pitbull terrier eller amerikansk pit bull
Perro de presa canario
Tjekkoslovakisk ulvehund
Saarloos ulvehund
Lupo italiano
Kunming ulvehund

Import fra Kategori 2 land (lande erklæret rabiesfri)
 Samme krav som for Kategori 1. Derudover:
 Import tilladelse
 Karantæne i godkendt karantæne facilitet i mindst 10 dage efter ankomst
 Skal have boet i eksportlandet siden fødsel eller mindst 180 dage umiddelbart før afrejse
 Tæver må ikke være mere end 30 drægtige
 Krav til transport, transit, ifm. rejsen
 Behandling med flåt/loppemiddel mindst 21 dage før blodprøver for diverse infektioner
 Test for Ehrlichica canis, Brucella Canis, Leishmania infantum, Leptospira canicola (alternativt vaccination), Babesia canis
(hvis hunden har været I Afrika) 45 (28 dage for Babesia) dage før afrejse
 Behandling for interne parasitter 2 gange før afrejse
Import fra Kategori 3 land (lande uden eller med velkontrolleret rabies)
 Samme krav som for Kategori 2. Derudover:
 Hunden skal have en gyldig rabiesvaccine, givet når hunden er mindst 90 dage gammel, og der skal foreligge en positiv
antistoftest, som er højst 24 mdr. gammel
 Hunden må først importeres 180 dage efter positiv antistoftest
Import fra land, der ikke er kategori 1,2 eller 3
 Kræver særlig ansøgning
 Direkte import fra Malaysia er ikke tilladt
New Zealand

Import fra Kategori 1 land (Australien)
 Hunden skal have mikrochip, og mikrochip nr. skal fremgå af alle dokumenter
 Hunden skal være mindst 8 uger og fravænnet
 Hunden må ikke være mere end 42 dage drægtig
 Hunden må ikke tilhøre de forbudte racer
 Test (for hunde over 6 mdr.) og behandling for hjerteorm
 Babesia canis (for hunde, er har været i Sydafrika) og Babesia gibsoni. Positiv Babesia gibsoni test udelukker import til New
Zealand

Det er forbudt at importere hunde af
følgende racer/typer eller blandinger,
hvor disse racer/typer er dominerende:






Fila brasileiro
Dogo argentino
Japansk tosa/Tosa inu
Perro de presa canario
Amerikansk pit bull terrier

58










Behandling for ektoparasitter (lus og lopper) 2 gange før afrejse
Behandling mod rund- og bændelorm 2 gange før afrejse
Endelig dyrlægetjek i de to dage før afrejse, herunder undersøgelse for Canine transmissible venerreal tumour
En praktiserende dyrlæge kan varetage tests og undersøgelser og udfylde ’Model Certificate A’
En embedsdyrlæge udfylder ’Model Veterinary Certificate B’
Ministry for Primary Industries (MPI) skal notificeres 5 dage før ankomst i NZ. MPI udsteder en import tilladelse
Hunden tjekkes ved en af to grænsekontrolposter
Hunden skal registreres hos lokale myndighed efter ankomst

Det er desuden ikke muligt at importere
ulvehybrider.

Import af hunde fra Kategori 2 lande (lande erklæret rabiesfri)
 Samme krav som for Kategori 1. Derudover:
 Hunden skal være mindst 12 uger
 Hunden skal umiddelbart inden afrejse have levet mindst 6 mdr. (eller siden fødsel) i det land, den importeres fra
 Hunden skal ud over de sygdomme, der nævnes for Kategori 1 lande, testes eller behandles mod leptospirose og testes for
Brucella canis (positiv test udelukker import til New Zealand)
 Praktiserende dyrlæge skal ud over ’Model Certificate A’ udfylde ’Official Veterinarian Declaration’
 Ved ankomst transporteres hunden direkte til karantæne facilitet, hvor den skal være i karantæne i mindst 10 dage
 Hunden skal være vaccineret mod de sygdomme, som karantæne faciliteten stiller krav til, f.eks. hundesyge,
leverbetændelse, kennelhoste, m.fl.
 Hunden skal være i karantæne på godkendt karantæne facilitet i mindst 10 dage efter ankomst
Import af hunde fra Kategori 3 lande (lande uden eller med velkontrolleret rabies)
 Samme krav som for Kategori 2. Derudover:
 Hunden skal være mindst 9 måneder
 Hunden skal være vaccineret mod rabies og der skal være foretaget en antistoftest tidligst 24 og senest 3 måneder før
afrejse

*Import dækker her over kommerciel indførsel af hund fra tredjelande (liste eller ikke-liste lande). Kommerciel indførsel af hunde fra EU til EU lande (handel) vil dog også blive dækket.
** For alle EU lande gælder ved handel mellem EU lande et krav om: 1) Virksomheden der afsender skal være registreret hos myndighederne. 2) Hunden skal være mikrochippet (kan også
være tatoveret, hvis denne er foretaget før juli 2011). 3) Rabiesvaccination tidligst ved 12 uger og med afslutning af vaccinationsprotokol tidligst 21 dage før indrejse. 4) Behandling mod
Echinococcus multilocularis (rævens dværgbændelorm) givet af dyrlæge mindst 24 timer og højst 120 timer før indrejse. 5) Klinisk undersøgelse foretaget af autoriseret dyrlæge af hunden
indenfor 48 timer før afrejse. 6) EU kæledyrspas 7) Sundhedscertifikat (TRACES systemet).
Ud over kravene for handel mellem EU lande gælder der for alle EU lande følgende krav ved import fra tredjelande (liste-land): 1) Samme krav som ved handel inden for EU. 2) Importen kan
kun ske fra godkendte lande. 3) Indførsel ved udvalgte grænsekontrolposter. 4) Udfyldelse af ’common health entry document (CHED)’ ved grænsekontrollen. Og derudover for import fra
tredjelande (ikke-liste land): Rabies antistoftest foretaget af autoriseret dyrlæge mindst 30 dage efter vaccination og mindst 3 måneder før afrejse
Transport af hunde i forbindelse med økonomisk aktivitet (handel og import) skal desuden leve op til kravene i EU’s transport regulativ nr. 1/2005.
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8.2. Links vedrørende import
Danmark:
 https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Commercial_trade-import_of_pet_animals/Pages/Dogs_cats.aspx
 Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1044
 Directive 92/65/EEC (europa.eu) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0065-20141229&from=EN
 Regulation (EU) 1/2005 (europa.eu) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
 https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en
Sverige:





Directive 92/65/EEC (europa.eu) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0065-20141229&from=EN
Regulation (EU) 1/2005 (europa.eu) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://djur.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/trade/animals/dogscatsandferrets.4.73ec2c8614c1f08e28fbf273.html
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en

Norge:






Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-20-464
Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-05-19-542
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en
Forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-07-23-1137
Forskrift om hunder https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-08-20-1204?q=forskrift%20om%20hund

England:
 Importing animals, animal products and high-risk food and feed not of animal origin from 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)
 Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2007 of 18 November 2019 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of
the Council as regards the lists of animals, products of animal origin, germinal products, animal by-products and derived products and hay and straw subject to official controls at
border control posts and amending Decision 2007/275/EC (Text with EEA relevance) (legislation.gov.uk)
 Bringing your pet dog, cat or ferret to the UK - GOV.UK (www.gov.uk)
Nederlandene:
 Directive 92/65/EEC (europa.eu) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0065-20141229&from=EN
 Regulation (EU) 1/2005 (europa.eu) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
 Wet dieren https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2020-01-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel2.2
 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/huisdieren-houden-en-fokken/honden-registreren-en-identificeren/honden-uit-het-buitenland
 https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en
 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/regels-voor-stichtingen-die-honden-of-katten-uit-buitenland-invoeren
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Tyskland:
 Directive 92/65/EEC (europa.eu) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0065-20141229&from=EN
 Regulation (EU) 1/2005 (europa.eu) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
 Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland https://www.gesetze-im-internet.de/hundverbreinfg/BJNR053010001.html
 https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en
Østrig:





Directive 92/65/EEC (europa.eu) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0065-20141229&from=EN
Regulation (EU) 1/2005 (europa.eu) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en
Tierkauf im Ausland | Europäisches Verbraucherzentrum Österreich (europakonsument.at)

Italien:
 Directive 92/65/EEC (europa.eu) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0065-20141229&from=EN
 Regulation (EU) 1/2005 (europa.eu) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
 https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en
USA:





Personlig kommunikation med Andrew Rowan, PhD og Lisa Moses, VMD, DACVIM
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/dogs.html
https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-travel-dogs-into-us
https://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/downloads/AC_BlueBook_AWA_508_comp_version.pdf

Australien:
 https://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/step-by-step-guides
New Zealand:
 Dog control act https://legislation.govt.nz/act/public/1996/0013/latest/whole.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_dog_resel_25_a&p=1#DLM374489
 https://www.mpi.govt.nz/bring-send-to-nz/pets-travelling-to-nz/bringing-cats-and-dogs-to-nz/step-by-step-guide-to-bringing-cats-and-dogs-to-nz/
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9. Herreløse hunde
9.1 Tabel om herreløse hunde
Danmark

Uddannelseskrav for internatpersonale

Krav til internatets udformning

Tidsfrist før videreformidling/aflivning

Virksomhedsansvarlige på internater skal have
gennemført en uddannelse om hundeadfærd,
pasning, lovgivning mm. Bekendtgørelsen beskriver
hvilke emner, der skal dækkes.

Krav til erhvervsmæssigt hold af hund, herunder
internater

3 dage efter fremlysning.

Fødevarestyrelsen godkender uddannelserne.
Uddannelse kan erstattes af dokumentation for
passende erfaring.

Sverige

Sygdomsforebyggelse
Hygiejne
Optegnelser
Indretning af lokaler
Fodring og vand
Fysisk og mental stimulering og
Luftning
Kontakt med mennesker

Internater må anses som at ’drive virksomhed’, da der
typisk vil være mere end 10 hunde.

Ingen krav specifikt til erhvervsmæssigt hold af hund.

5 dage efter kendt ejer er underrettet.

Krav til hold af hund generelt:

Enhver, der driver virksomhed med hund, skal have
tilstrækkelige kompetencer, der kan være erhvervet
gennem uddannelse eller tilsvarende erfaring.









10 dage efter at länsstyrelsen er underrettet, hvis ejer
ikke kendes.

Kompetencer skal dække hundeadfærd, pasning,
lovgivning mm.

Norge










For salg og midlertidig opbevaring af dyr generelt skal
den ansvarlige for virksomheden dokumentere
kundskaber og færdigheder nødvendige for at kunne
varetage dyrevelfærd.

Opfyldelse af hundens fysisk og mentale behov
Størrelse på bur og rum
Hygiejne
Fodring og vand
Indretning af lokaler
Luftning
Kontakt med mennesker

For salg og midlertidig opbevaring af dyr generelt,
stilles der krav til:







7 dage efter fremlysning.

Optegnelser
Indretning af lokaler
Sygdomsforebyggelse
Fodring og vand
Hygiejne
Hensyn til dyrets adfærd, socialisering, sundhed og
alder
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England

Nederlandene

Hvis internater betragtes som ’salg, avl, opbevaring’
gælder samme krav som for avlere:

Hvis internater betragtes som ’salg, avl, opbevaring’
stilles der krav til:

Den der har fået tilladelsen samt ansatte, der tager sig
af dyrene, skal have kompetencer til at identificere
normal adfærd hos dyret og at genkende, forebygge
og tage sig af tegn på smerte, lidelse, skade, sygdom
eller unormal adfærd.









Hvis internater betragtes som erhvervsmæssigt hold
af dyr, kræver det tilladelse.

Hvis internater betragtes som erhvervsmæssigt hold
af dyr, stilles der krav til:

Eksamensbevis eller certifikat, der viser at man har
uddannet sig inden for det dyr, man arbejder med.






Beviset skal komme fra et akkrediteret
uddannelsessted.
Tyskland

Østrig

Udstilling af tilladelsen
Optegnelser
Indretning af lokaler
Fodring og vand
Opfyldelse af hundenes fysiske og mentale behov
Træning
Beskyttelse mod smerte, lidelse, skade og sygdom

Politiet skal kontakte ejer, hvis en sådan kan
identificeres, men der er ingen tidsfrist for
videreformidling i lovgivningen.

2 uger.

Optegnelser
Indretning af lokaler
Sundhed
Socialisering af unge dyr

Avl, hold og salg af dyr generelt stiller uspecifikke krav
til tilegnelse og vedligeholdelse af viden, der kræves
for at holde, pleje og aflive dyr.

Ingen lovgivning identificeret.

Mindst én person med relevant specialuddannelse er
konstant involveret i forvaltning af internatet.

Ud over krav til hold af hund, finder der yderligere
krav til internater for dyr generelt:

Ingen lovgivning identificeret.

Krav til lokaler mm. for hold og avl af hund.
1 måned.









Koldt og varmt vand i hvert anlæg
Hygiejne
Indretning skal opfylde artsspecifikke behov
Belysning og ventilation
Solbeskyttelse
Rygning bør forbydes
Hvis dyr kan bevæge sig frit, skal det sikres, at de
ikke skader sig selv
 Dyrlægetilsyn
 Sygdomsforebyggelse
 Adgang til udeområder
Italien

Ingen lovgivning identificeret.

Regioner opsætter kriterier for kommunale
internater, så disse lever op til krav om hygiejne og
gode levevilkår for hundene.

60 dage.
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USA

Krav om uddannelse i enkelte stater, men langt fra
alle. Der er et ønske om lovmæssigt krav til
uddannelse af internatpersonale.

Ingen lovgivning identificeret.

Varierer mellem stater og kommuner, men typisk 3-7
dage.

Australien

New South Wales
Ingen lovgivning identificeret.

New South Wales
Overordnede krav til hold af dyr generelt:

New South Wales
Mindst 7 dage.

Hvis internatet falder under ’boarding establishments’
(kommerciel husning af dyr, herunder dyrehospitaler),
stilles der krav til at personale har erfaring med
håndtering af dyrene, og formel træning/uddannelse
tilskyndes.

 Dyrene skal tilbydes foder, vand og ly/læ
 Dyrene skal have passende motion
 Dyrene må ikke bindes i urimeligt lang tid, med
urimeligt tung eller kort bindeanordning
Hvis internatet falder under ’Boarding establishments’
(kommerciel husning af dyr, herunder dyrehospitaler),
stilles flere og mere detaljerede krav til:












New Zealand

Ingen lovgivning identificeret.

Indretning
Indeklima (luft, temperatur, støj, lys)
Størrelse på bure
Underlag
Hygiejne
Sygdomsforebyggelse, herunder tilknytning
af dyrlæge
Optegnelser
Aflivning kun af dyrlæge
Foder og vand
Motion
Transport

Krav til hold af hund generelt, der gælder for alle, der
tager sig af eller arbejder med hunde:






Varierer mellem områder (councils), mest almindelige
omkring 7 dage.

Foder og vand
Evt. opbinding
Liggested
Læ og beskyttelse mod varme og kulde
Hygiejne

Udover lovpligtige minimumskrav er der angivet
meget specifikke ’best practice’ retningslinjer.
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9.2 Links vedrørende herreløse hunde
Danmark
 Bekendtgørelse af lov om hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/329
 Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1749
Sverige:
 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter https://www.hsb.se/contentassets/9b52bd940f684adab136bbc99f7b42f2/kalla-foreskriftom-nya-regler-for-hundar-och-katter-sjvfs2020-8.pdf
 Föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur
http://djur.jordbruksverket.se/download/18.7c1e1fce169bee5214fb19d3/1554448722900/2019-027.pdf
 Lag om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150
Norge:
 Lov om dyrevelferd https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
 Lov om hundehold https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
England:
 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018
(legislation.gov.uk)
 The Environmental Protection (Stray Dogs) Regulation 1992 https://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/288/regulation/2/made
Nederlandene:
 Besluit houders van dieren https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01
 Burgerlijk Wetboek Boek 5 https://wetten.overheid.nl/BWBR0005288/2018-09-19
Tyskland
 Tierschutzgesetz http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
 Tierschutz-Hundeverordnung http://www.gesetze-im-internet.de/tierschhuv/index.html#BJNR083800001BJNE000100305
Østrig:
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutzgesetz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 2. Tierhaltungsverordnung
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003860
 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutz-Sonderhaltungsverordnung
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010231
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Italien:
 Legge 281/1991 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_911_allegato.pdf
USA:



https://www.animallaw.info/article/frequently-asked-questions-local-dog-laws
https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-state-dog-impound-laws#id-5

Australien:
 https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1979-200#sec.8
 https://www.dpi.nsw.gov.au/animals-and-livestock/animal-welfare/general/welfare-of-dogs/aw-code-5
New Zealand
 Code of welfare – dogs https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1428-Dogs-Animal-Welfare-Codes-of-Welfare
 https://www.aucklandcouncil.govt.nz/dogs-animals/lost-adoptable-pets/Pages/get-impounded-dog-back.aspx
 https://www.napier.govt.nz/services/animal-education/napier-dog-pound/
 https://www.ashburtondc.govt.nz/services/dogs-and-animals/dogs-lost-and-found
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