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Om undersøgelsen 

Resultaterne bygger på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af den danske befolkning, hvor 

Danmarks Statistik (DST-Survey) stod for dataindsamlingen. Der blev via cpr-registreret udtrukket en 

stikprøve på 5027 personer. Personerne blev først inviteret til at svare via web. Hvis de ikke 

besvarede skemaet, blev de efterfølgende kontaktet telefonisk eller via brev. Besvarelser blev 

indhentet i perioden 12. maj 2021 til 10. juni 2021. I alt 2347 besvarede spørgeskemaet, hvilket giver 

en svarprocent på 47%.  

For at sikre at resultaterne er repræsentative for den danske befolkning og danske familier 

rapporteres vægtede tal på baggrund af en opregning til baggrundspopulationen foretaget af 

Danmarks Statistik. Ved en stikprøvestørrelse på 2347 respondenter, er den statistiske usikkerhed på 

de angivne andele ca. -2% / +2%. 

Nedenfor gengives de meget overordnede dele af undersøgelsens resultater. Yderligere resultater vil 

efterfølgende danne grundlag for artikler, som først vil blive indsendt til videnskabelige tidsskrifter, 

og som efterfølgende vil blive formidlet i en dansk sammenhæng. 

Undersøgelsen er gennemført i regi af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd med støtte fra 

Skibsreder Per Henriksen R. og Hustrus Fond. 

  



Hvor mange danske familier har dyr og hvor mange katte og hunde er 

der i alt? 

Oversigt over antal familier med kæle-/hobbydyr i 
Danmark (n = 2345) – år 2021 

 

antal 
familier 

andel af 
danske 

familier (i %) 

Hund 617935 20% 

Kat 426592 14% 

Hest 80342 3% 

Kanin 86647 3% 

Gnaver 76915 3% 

Fugle 99076 3% 

Fisk 104749 3% 

Krybdyr_Padder 31976 1% 

Insekter_edderkopper 13171 <1% 

AndenDyreart 33492 1% 

Total (familien har et eller flere kæle-
/hobbydyr) 1011335 33,3% 

 

 

Total antal hunde og katte i de danske familier (og andel af familier med hund og 
kat) i hele Danmark og per region*  

 
Hele Danmark   

 

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 

Hund 
 

808519 
(20%) 

103888 
(23%) 

180043 
(21%) 

174172 
(23%) 

189177 
(15%) 

161237 
(27%) 

Kat 
 

730432 
(14%) 

85980 
(14%) 

176659 
(14%) 

122136 
(13%) 

181862 
(11%) 

163793 
(23%) 

* Estimeret på baggrund af hvor mange hhv. hunde og katte, som respondenterne informerer om, der 
er i familien 

 

 

  



Tilknytning til kæle-/hobbydyret 

 

 

 

Hvilken dyreart tilhører kæle-/hobbydyret, som betyder mest for dig? (n=813) 

 
 
 
 

Kæle-/hobbydyr der nævnes 
af respondenten 

Alle folk som 
har kæle-
/hobbydyr 

(n=813) 

Folk som har 
både en hund 

og andre kæle-
/hobbydyr 

(n=213) 

Folk som har 
både en kat og 

andre kæle-
/hobbydyr men 

ikke hund (n=50) 

Folk som har både 
en hund og kat i 
familien (n=132) 

Folk som har 
både en hest, 
hund og kat i 
familien (33) 

Folk som har 
både en kanin 
hund og kat i 
familien (21) 

Hund 63% 85%  78% 58% 67% 
Kat 25% 7% 86% 11% 12% 19% 

Hest 3% 6% 10% 7% 27% 10% 
Kanin 2%   2%       

Gnaver 1% 1%   1%     
Fugl 2% 1% 2% 2%     
Fisk 1% 50%  1% 3% 5% 

Krybdyr eller padde 1%          
Anden dyreart 1%           

 
Forestil dig at det kæle-/hobbydyr, som betyder mest for dig, er alvorligt sygt 
og lider. Dyrlægen har fortalt, at kæle-/hobbydyret kan blive helt raskt igen, 
hvis der gennemføres en operation. Hvis operationen ikke gennemføres, 
anbefaler dyrlægen, at kæle-/hobbydyret bliver aflivet 
 

Hvor mange penge ville du være parat til at betale for en sådan operation? 
 

Hvilken dyreart 
tilhører kæle-
/hobbydyret, som 
betyder mest for dig? 

Ingen 
betaling - 
bede om 
aflivning 

Op til 1999 
DKR 

2000-4999 
DKR 

5000 DKK 
eller mere Ved ikke 

Hund (n = 323) 12% 4% 13% 45% 27% 

Kat (n = 173) 14% 15% 26% 23% 23% 

Andre dyrearter 

(hest, kanin, gnaver, 
fugl, fisk etc) (n = 86) 

36% 17% 5% 23% 18% 
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