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Skilsmissehunde – om familiedyrenes 
placering i familieretten 

Af adjunkt Søren Stig Andersen, og professor Peter Sandøe,  
Københavns Universitet 

Skilsmissehunde – om familiedyrenes placering i familieretten 
Søren Stig Andersen og Peter Sandøe 

1. Indledning1 

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2020 15.718 skilsmisser i Danmark,2 og 
ifølge en undersøgelse foretaget af KU’s Center for Forskning i Familiedyrs 
Velfærd i samarbejde med Danmarks Statistik i 2021 holder ca. 20% af dan-
ske familier hund.3 Det vil sige, at ca. 3.000 hunde årligt rammes af, at deres 
mennesker går fra hinanden. Selv om der både i og uden for juraens verden er 
et forståeligt fokus på skilsmissebørn, kan familieretsadvokater bekræfte, at 
det også kan føre til alvorlig uoverensstemmelse, hvad der skal ske med hun-
den. I sådanne sager er der ikke meget hjælp at hente i lovgivningen ud over 
de almindelige regler om udtagelsesret, jf. ægtefællelovens § 48, stk. 2 og 3 
(lovbkg. nr. 774 af 7. august 2019). 

 
1. Tak til Anne Broksø og Ingrid Lund-Andersen for råd og informationer i forbindelse 

med forarbejdet til denne artikel. Også tak til Eliza Ruiz Izaguirre for bistand med lit-
teratursøgning. 

2. I artiklen anvender vi begreberne ”skilsmisse” og ”ægtefælle” i deres brede betydning 
til også at omfatte opløste partnerskaber hhv. registrerede partnere. Det ovenfor anfør-
te tal omfatter således også opløste registrerede partnerskaber. I princippet er artiklen 
afgrænset til skilsmissesituationen, som det også kommer til udtryk eksempelvis i be-
skrivelsen af dansk ret. Adskillige af de overvejelser, som kommer til udtryk, vil 
imidlertid også være relevante i relation til opløsning af andre former for samlivsfor-
hold. 

3. Lund, T. B., & Sandøe, P. (u.å.). Resultater fra undersøgelse af danskernes hold af og 
tilknytning til kæle- og hobbydyr gennemført i 2021. Institut for Fødevare- og Res-
sourceøkonomi, Københavns Universitet. IFRO Dokumentation Nr. 2021/5. Hentet 
18. oktober 2021, fra: 

 https://static-curis.ku.dk/portal/files/275490890/IFRO_Dokumentation_2021_5.pdf. 
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 Spørgsmålet om, hvem af ægtefællerne der skal have hunden, ender sjæl-
dent ved domstolene her til lands. En del af forklaringen kan være, at mulig-
heden for at få fri proces i sådanne sager næppe er lige så god som i eksem-
pelvis sager vedrørende forældremyndighed, samvær mv. Det er en nærlig-
gende tanke, at fraværet af såvel målrettet regulering som retspraksis vedrø-
rende skilsmissehunde har været medvirkende til, at der er tale om et spørgs-
mål, der ikke hidtil synes at have modtaget særlig opmærksomhed inden for 
familieretten i Danmark. 
 Der er andre lande, hvor det forholder sig anderledes. Dels er der flere 
lande og amerikanske delstater, der har vedtaget lovgivning, der nærmere re-
gulerer forholdene omkring hunde (og andre familiedyr – oftest omtalt med 
den lidt nedladende betegnelse ”kæledyr”) i forbindelse med skilsmisse, dels 
forekommer det ikke mindst i USA jævnligt, at en dommer i forbindelse med 
skilsmisse skal tage stilling til ejerskabet til en hund samt evt. til en samværs-
aftale. 
 I dette bidrag vil vi først se nærmere på de retlige rammer for skilsmis-
sehunde i Danmark og navnlig stille skarpt på konsekvenserne af, at hunde 
sidestilles med fysiske genstande, som indgår i skilsmisseboet.  
 Herefter vil vi vende opmærksomheden mod to slags hensyn, der ikke 
indgår i sædvanlige formueretlige overvejelser, men som kunne være relevan-
te at tage i betragtning, når en skilsmisse involverer en hund eller et andet 
familiedyr (for simpelheds skyld vil vi i resten af afsnittet alene tale om hun-
de). For det første er der hensynet til de relationer og de dermed forbundne 
følelser, som de to ægtefæller har til hunden. For det andet er der hensynet til 
hundens tarv. Disse hensyn vil vi behandle i to separate afsnit med inddragel-
se af relevant udenlandsk litteratur,4 inden vi til sidst kort diskuterer udvik-

 
4. Som en del af forarbejdet til denne artikel blev der foretaget en systematisk søgning 

af engelsksproget litteratur om lovgivning og retspraksis vedrørende sager, hvor æg-
tefæller i forbindelse med en skilsmisse er uenige om hundens eller et andet familie-
dyrs tilhørsforhold efter skilsmissen. Litteraturen var overvejende af juridisk art, men 
der var også bidrag fra andre samfundsforskere, ikke mindst antropologer. Desuden 
var der en række artikler fra forskellige nyhedsmedier. Vi fandt i alt 48 bidrag dæk-
kende perioden 2000 til 2021, som fordeler sig på følgende måde mellem lande og 
kategorierne faglig (trykt i et tidsskrift), semi-faglig (en rapport, udredning eller lig-
nende) og populær (trykt i aviser eller andre nyhedsmedier): Australien (fire faglige 
bidrag), Brasilien (ét fagligt bidrag), Israel (to faglige bidrag), Italien (ét fagligt bi-
drag), Norge (ét fagligt bidrag), Schweiz (ét fagligt bidrag), Spanien (ét populært bi-
drag), Storbritannien (ét fagligt, ét semi-fagligt og ét populært bidrag) og USA (25 
faglige og ni populære bidrag). Vi forsøger ikke her i vores bidrag at give et overblik 
over den eksisterende litteratur, men i stedet har vi udvalgt en række nyere og grundi-
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lingsmuligheder inden for dansk ret, herunder i form af mediation eller anden 
form for alternativ konfliktløsning. 

2. Dansk ret 

I dansk civilret anskues husdyr som ejendom, og hunde betragtes som løsøre, 
der indgår i ægtefællernes delingsformue på lige fod med andet løsøre. Det 
vil sige, at medmindre en hund er omfattet af genstandssæreje, er den omfat-
tet af de almindelige regler om udtagelse af aktiver i ægtefællelovens kapitel 
14. Det indebærer bl.a., at såfremt den ene ægtefælle er eneejer af hunden, 
kan den pågældende ægtefælle udtage den, jf. lovens § 48, stk. 2.  
 Der ses ikke at være trykt retspraksis vedrørende spørgsmål om ejerskab 
over hunde i skilsmissesager, og der er i det hele taget sparsomt med trykt 
retspraksis om udtagelsesret til løsøre (modsat sager om fast ejendom – dem 
er der mange af). Ud fra nogle generelle betragtninger er det imidlertid muligt 
at pege på forskellige omstændigheder, som skifteretten må antages at ville 
lægge vægt på i tilfælde af ægtefællernes uenighed. For det første kan en 
eventuel aftale om ejerskabet efter omstændighederne tillægges afgørende 
vægt, og tilsvarende hvis det på andet grundlag må anses for forudsat, at den 
ene ægtefælle, og ikke den anden, skal være ejer. 
 I litteraturen antages i den forbindelse, at en eventuel registrering af ejer-
skabet til et aktiv vil blive taget som udtryk for en aktiv stillingtagen hertil fra 
ægtefællernes side. Her har man særligt dyre erhvervelser som fast ejendom 
og biler i tankerne, hvor bl.a. omgåelseshensyn i forhold til kreditorer kan tale 
for at anse et registreret ejerskab som bindende. Det er dog nærliggende, at 
også det lovpligtige registrerede ejerskab over en hund i Dansk Hunderegister 
(se nærmere afsnit 3 nedenfor) tillægges vægt (at man i hundeloven siden 
1937 har anvendt udtrykket ”besidder” og ikke ”ejer”, vil næppe gøre nogen 
forskel i nærværende sammenhæng). Hvem der har betalt for hunden og an-
dre udgifter, herunder navnlig dyrlægeregninger, vil antageligt også kunne 
spille en væsentlig rolle for afgørelse af ejerforholdet.  
 I anden række vil også ikke-økonomiske omstændigheder, såsom hvem 
der har ønsket og taget initiativ til at anskaffe hunden, kunne have betydning 
for ejerforholdet.5 Hvis disse faktorer ikke tilstrækkelig entydigt peger på den 
 

ge bidrag, ud fra hvilke vi forsøger at kaste lys over de rejste problemstillinger. Listen 
over den fundne litteratur kan rekvireres hos forfatterne. 

5. Nørgaard, I., Adolphsen, C., & Jensen, E.N. (2019). Familieret (4. udgave). Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 118. 
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ene ægtefælle som ejer, kan det ikke udelukkes, at skifteretten også vil tage 
andre omstændigheder i betragtning, f.eks. hvem der i særlig grad har taget 
sig af hunden. 
 Som et alternativ til at anse hunden som den ene eller den anden ægte-
fælles ejendom vil den kunne anses for at være i sameje mellem ægtefæl-
lerne. Også her vil det registrerede ejerforhold spille en rolle, men der skal 
næppe så meget til at se bort herfra, som hvis der er tale om at tillægge den 
ægtefælle, der ikke er registreret ejer, det fulde ejerskab.6 I øvrigt vil det af-
gørende for denne vurdering være de samme forhold, som har betydning 
ved vurderingen af, om den ene af ægtefællerne har det fulde ejerskab, dvs. 
hvem har betalt for hunden, hvem har taget initiativ til anskaffelsen, og 
hvem har taget sig af den mv.7  
 Når der er taget stilling til ejerskabet over hunden, er det relevant at over-
veje, om den ikke-ejende ægtefælle alligevel kan udtage hunden efter den så-
kaldte krydsende udtagelsesret. Det fremgår således af ægtefællelovens § 48, 
stk. 3, at det uanset ejerskabet over et aktiv er muligt at udtage dette, hvis det 
for den pågældende ægtefælle har ”den væsentligste betydning for oprethol-
delsen af hjemmet eller fortsættelse af erhverv eller i øvrigt”. Bestemmelsen 
indeholder en oplistning over de aktiver, der kan komme på tale, herunder nr. 
5 vedrørende ”[l]øsøre, der særlig har tjent den pågældende ægtefælles be-
hov” (udtrykket ”indbo” i nr. 4 omfatter næppe hunde). Der er her ikke tale 
om nogen snæver behovsvurdering a la trangsbeneficiet, men snarere at skif-
teretten kan anlægge en bred behovsvurdering.8 Efter § 48, stk. 4, finder prin-
cipperne for krydsende udtagelsesret også anvendelse i forhold til aktiver i 
sameje, hvor alternativet til at anvende principperne i stk. 3 vil være at trække 
lod mellem ægtefællerne eller, hvis ægtefællerne heller ikke kan enes herom 
at afhænde aktivet9 – en udgang på sagen, som mange skifteretter formentlig 
nødig vil nå frem til, hvis det drejer sig om en hund. 
 Som det fremgår, er der en række kriterier, der kan have betydning for, 
hvem af ægtefællerne der i tilfælde af uenighed vil ende med at få hunden, 
hvis det afgøres i skifteretten: registreret ejerskab, økonomiske ydelser til 
navnlig anskaffelse og dyrlæge, initiativ til anskaffelse, pasning og pleje samt 
– navnlig i forbindelse med eventuel krydsende udtagelsesret – særlige behov 

 
6. Lund-Andersen, I. (2011). Familieøkonomien. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 

s. 256 ff. 
7. Nørgaard, I., Adolphsen, C., & Jensen, E.N. (2019). Familieret (4. udgave). Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, s. 128 f. 
8. Ibid., s. 294. 
9. Ibid., s. 290. 
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for at beholde hunden. Disse kriterier er, som det fremgår, ikke særligt klart 
udviklet i en dansk sammenhæng. 
 Vi vil derfor i det følgende afsnit se nærmere på, hvordan man i lyset af 
udenlandske erfaringer kan tænke sig udviklingen af måder, hvorpå ejerska-
bet til hunde kan fordels i forbindelse med skilsmisse, således at relationer og 
følelser hos begge ægtefæller bliver tilgodeset på den bedst mulige måde. En 
sådan udvikling vil, som det fremgår, ikke udgøre et egentligt brud med gæl-
dende ret på området.  
 Derimod er det vanskeligt at forestille sig, at man fra domstolenes side 
vil inddrage hensyn til hunden og dens velfærd. På den ene side vil det for 
så vidt angår spørgsmålet om ejerskab forekomme fremmed for traditionel 
dansk ejendomsret at inddrage betragtninger om, hvorvidt den ene eller den 
anden ægtefælle må antages fremadrettet at ville tage sig bedst af hunden, 
og på den anden side vil skifteretten med henblik på krydsende udtagelses-
ret nok lade sig begrænse af ordlyden af ægtefællelovens § 48, stk. 3, der 
alene omfatter ægtefællernes behov, ikke hundens. Muligheden for at tilgo-
dese dette hensyn med eller uden ændring af lovgivningen vil vi se nærmere 
på i afsnit 4. 

3. Relationen til hunden 

Hunde er ligesom andre husdyr i Danmark og andre vestlige lande privat 
ejendom. Mens der i andre lande kan være hunde, der lever uden fast tilhørs-
forhold til en person eller en familie, fx som gade- eller landsbyhunde, er der 
i den danske hundelov (lovbkg. nr. 329 af 2. marts 2021) fastsat regler, der 
tilsammen skal sikre, at alle hunde er registreret med en ejer (eller ”besidder”, 
som det hedder i loven). I henhold til lovens § 1 har ejeren pligt til at sørge 
for, at hunden er mærket og registreret, inden den er 8 uger gammel. I be-
kendtgørelse nr. 1044 af 10. august 2018 om mærkning og registrering af 
hunde er fastsat nærmere regler om, at registreringen skal ske i Dansk Hunde-
register. Af § 1 følger endvidere, at ejeren skal sørge for, at hunden, fra den er 
4 måneder gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besid-
derens navn og adresse. Derudover skal ejeren sørge for at have styr på sin 
hund, og omstrejfende hunde indfanges, hvorefter de enten afhændes eller af-
lives, hvis ejeren ikke kan identificeres.  
 Selv om ejerforholdet til en hund således fremgår af Dansk Hunderegister, 
kan situationen kompliceres af, at der kan være andre kilder til ejerskab af en 
hund. Eksempelvis kan det forekomme, at den ægtefælle, som ikke er regi-
streret som ejer i Dansk Hunderegister, er anført som ejer i stambogen for 
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hunden, hvis den har en sådan, og tilsvarende i en evt. købskontrakt. Endvi-
dere kan der være andre markører for ejerskab, fx registrering i dyrlægens 
journalsystem og registrering i hundeklubber og lignende. Det er derfor ikke 
sikkert, at det altid vil være entydigt, hvilken af to ægtefæller der er ejer af en 
given hund. 
 For andre familiedyr kan det være endnu mere kompliceret at fastslå ejer-
skabet. For katte findes der to katteregistre, hvor en person kan registrere sin 
kat. Det er dog ikke lovpligtigt at registrere katte, og i henhold til en repræ-
sentativ spørgeskemaundersøgelse fra 201510 har 25% af danske katteejere 
hverken øre- eller chipmærket deres katte og som følge heraf heller ikke regi-
streret dem. Samtidig fremgår det af den nævnte undersøgelse, at over halv-
delen af danske katteejere ikke har betalt noget for deres kat. Når det kommer 
til andre populære familiedyr såsom kaniner, kan det være endnu sværere på 
en entydig måde at fastslå, hvem af to ægtefæller der ejer dyret. 
 Spørgsmålet er dog, om det alene er det juridiske ejerskab, som skal afgø-
re tilhørsforholdet for en hund eller et andet familiedyr efter en skilsmisse. Et 
argument, som kan tale imod dette, er, at en hund eller et andet familiedyr ik-
ke bare er et stykke løsøre, men også et individuelt levende væsen, som den 
ene eller begge ægtefæller kan have opbygget en tæt relation til. At menne-
sker opbygger tætte følelsesmæssige relationer til de dyr, de lever sammen 
med, og ikke mindst til hunde, er der god forskningsmæssig evidens for. Der 
er dog plads til at diskutere, i hvilket omfang sådanne relationer principielt 
adskiller sig fra den affektionsværdi, som en materiel genstand som fx et ma-
leri kan have.  
 Af den ovenfor nævnte spørgeskemaundersøgelse af danskeres forhold til 
familiedyr gennemført i 202111 fremgår det, at 92% af de adspurgte, som har 
familiedyr, svarer bekræftende på, at et eller flere af deres dyr betyder noget 
for dem personligt. Topscoreren i forhold til personlig relation er klart hun-
den. Blandt alle ejere af familiedyr er det 63%, der som svar på spørgsmålet, 
”Hvilken dyreart tilhører kæle-/hobbydyret, som betyder mest for dig?”, pe-
ger på hunden, mens det kun er 25%, som her peger på katten. Ser man på de 

 
10. Sandøe, P., Bjørnvad, C.R., Forkman, B., Nørspang, A.P. & Lund, T.B. (2016). Dan-

skere og katte: resultater fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse. Dansk Vete-
rinærtidsskrift, 99(05), 10-15. 

11. Lund, T.B., & Sandøe, P. (u.å.). Resultater fra undersøgelse af danskernes hold af og 
tilknytning til kæle- og hobbydyr gennemført i 2021. Institut for Fødevare- og Res-
sourceøkonomi, Københavns Universitet. IFRO Dokumentation Nr. 2021/5. Hentet 
18. oktober 2021, fra: 

 https://static-curis.ku.dk/portal/files/275490890/IFRO_Dokumentation_2021_5.pdf. 
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ejere, som har både hund og kat, er det 78%, som udpeger hunden som favo-
ritten, mens 11% peger på katten. Også når der skal betales dyrlægeregninger, 
vinder hunden stort. Deltagerne i undersøgelsen, som udtrykte, at de var per-
sonligt knyttet til deres dyr, blev spurgt, hvor meget de ville betale for en be-
handling, som kunne gøre deres meget syge dyr helt raskt igen. Alternativet 
var, at dyret skulle aflives. Her var det 45% af dem, der havde hunden som 
favorit, som ville betale 5.000 kr. eller mere for en behandling af hunden. 
Blandt de katteejere, der havde katten som favorit, var det kun knap 23%, 
som ville betale et sådant beløb for at få den behandlet. Det er værd at be-
mærke, at der er respondenter, som har andre favoritter, fx fisk. 
 I udlandet er der lavet en del forskning i menneskers relation særligt til 
hunde og andre familiedyr. En væsentlig del af denne forskning er foretaget 
i USA, som er et kæmpe hundeland. Her viser tal for 2020, at 48% af ame-
rikanske familier ejer en hund,12 medens det tilsvarende tal for Danmark i 
henhold til den ovenfor nævnte undersøgelse er 20%. En lang række spør-
geskemaundersøgelser fra USA tegner et billede i stil med det danske – dog 
således, at hundene på visse punkter har endnu større følelsesmæssig be-
tydning end det er tilfældet i Danmark. Fx svarede 90% af ejerne af fami-
liedyr i USA i en undersøgelse, at de anser deres dyr for at være en del af 
familien. I en anden undersøgelse svarede 40% af kvindelige gifte hunde-
ejere, at de fik større emotionel støtte fra deres hund, end de fik fra deres 
ægtefælle. Samtidig er det almindeligt, at amerikanske hundeejere giver de-
res hund fødselsdagsgaver, og at de holder ferie og dyrker andre fritidsakti-
viteter sammen med deres hund. For kilder til disse og andre tilsvarende 
undersøgelser, se nærmere her.13 
 I lyset af dette er det ikke mærkeligt, at der i USA har været stort fokus på, 
hvad der skal ske med hunde og andre familiedyr i forbindelse med skilsmis-
se. I den søgning af engelsksproget litteratur, vi foretog som en del af forar-
bejdet til denne artikel, var knap tre ud af fire fundne bidrag fra USA. Ud 
over sprogfaktoren hænger dette formentlig sammen med bl.a. følgende tre 
faktorer: 1) at relativt mange skilsmissesager i USA går gennem retssystemet, 
2) at man har et common law-system, som giver større judicielt spillerum til 
dommerne, end hvad man ser i civil law-systemer, der dominerer på det eu-
ropæiske kontinent, og 3) at fire delstater – Alaska, Californien, Illinois og 
 
12. Statista. (u.å.). Distribution of pet ownership in the United States in 2020, by species. 

Hentet 18. oktober 2021, fra: https://www.statista.com/statistics/808095/share-of-pet-
types-owned-in-us-households-by-species/#statisticContainer. 

13. Foxx, J. (2017). The use of agreements in the resolution of pet custody disputes. 
UMKC Law Review, 85(2), 455-476. 
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New Hampshire – som nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 4 har indført lov-
givning, der enten gør det obligatorisk eller åbner op for, at dommere inddra-
ger hensynet til dyrets tarv i deres afgørelser.14 
 Husdyr, herunder hunde, betragtes i amerikansk ret ligesom i dansk ret 
som ejendom. Derfor er omdrejningspunktet for mange amerikanske retstvi-
ster om hunde og andre familiedyr i forbindelse med skilsmisser spørgsmålet 
om ejerskabet over dyret. Samtidig er der forskelle mellem de amerikanske 
delstater med hensyn til de retlige rammer for ægtefællernes formueforhold: 
Nogle stater opfatter al ejendom erhvervet inden for ægteskabet som fælles 
med den konsekvens, at denne ejendom skal fordeles lige mellem ægtefæller-
ne ved skilsmisse, mens andre stater tillader en ligelig, men ikke nødvendig-
vis lige fordeling.15 16 Da man ikke kan skære et dyr over, vil der i forbindelse 
med uenighed om, hvem der skal have hunden eller et andet familiedyr, ty-
pisk blive lagt andre overvejelser til grund, hvis ikke der er et klart defineret 
ejerskab. Således er det i disse tilfælde en udbredt praksis, at dyret følger den 
ægtefælle, som får forældremyndigheden over børnene.17 
 Det fremgår af litteraturen, at dommere i USA i stigende grad fordeler 
myndigheden over og retten til samvær med familiedyr ud fra hensyn til par-
ternes følelsesmæssige tilknytning til dyret. I tilfælde, hvor begge ægtefæller 
har en stærk følelsesmæssig tilknytning til dyret, kan der derfor være tale om 
at tildele den ene part myndigheden, mens den anden part får en ret til sam-
vær med dyret. Denne praksis har klart bredt sig, men ikke uden sværdslag. 
Fx kunne en dommer i en appelret i Texas i 1981 ikke dy sig for at bemærke, 
at retten til samvær ”var lavet af hensyn til menneskelige børn, ikke hunde”, 
selv om han dog i sidste ende valgte at stadfæste en afgørelse om at tildele 
myndigheden over en hund til kvinden, samtidig med at manden fik ret til 
samvær med hunden.18 I det hele taget synes mange amerikanske dommerne 
at være bekymrede for, at sager om hunde og andre familiedyr kan stjæle 

 
14. Willetts, M.C. (2021). An Exploratory Investigation of Companion Animal Custody 

Disputes following Divorce. Journal of Divorce & Remarriage, 62(1), 1-18. 
https://doi.org/10.1080/10502556.2020.1830258. 

15. Foxx, J. (2017). The use of agreements in the resolution of pet custody disputes. 
UMKC Law Review, 85(2), 455-476. 

16. Willetts, M.C. (2021). An Exploratory Investigation of Companion Animal Custody 
Disputes following Divorce. Journal of Divorce & Remarriage, 62(1), 1-18. 
https://doi.org/10.1080/10502556.2020.1830258. 

17. Ibid. 
18. Foxx, J. (2017). The use of agreements in the resolution of pet custody disputes. 

UMKC Law Review, 85(2), 455-476 – vores oversættelse. 
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opmærksomheden fra hensynet til børn og presse et i forvejen overbebyrdet 
retssystem.19  
 En antropologisk artikel, som gennemgår retlige tvister om familiedyr i 
USA, konkluderer, at ”med stigende hyppighed er parter, som skal skilles, 
villige til at slås for retten til at beholde deres elskede familiedyr. I forhold til 
den juridiske beslutningstagen gælder det dog med få undtagelser, at der er et 
spænd mellem stadigt mere udbredte holdninger til familiedyr og den gæl-
dende juridiske status af familiedyr som personlig ejendom”.20 Forfatteren 
forsvarer i kontrast til den gængse forståelse inden for juraen en definition af 
familie, som også omfatter andre arter end mennesker. 
 Så vidt vi kan se, er der intet til hinder for, at de tendenser til i højere grad 
at inddrage hensynet til parternes følelsesmæssige relationer til et familiedyr i 
forbindelse med skilsmisser, som er set i USA, også vil kunne finde anven-
delse inden for dansk ret. Således er der intet principielt til hinder for, at man 
i forbindelse med retlige afgørelser om fordelingen af familiedyr kan gøre 
brug af den ovenfor i afsnit 2 nævnte bestemmelse om krydsende udtagelses-
ret, jf. ægtefællelovens § 48, stk. 3. Dog kan det samtidig forventes, at danske 
dommere – ligesom de amerikanske og af analoge grunde – vil være tilbage-
holdende med at gøre brug af denne mulighed. 
 Den amerikanske jurist L. Morgan Eason har i en artikel forsvaret ideen 
om, at man i forbindelse med tvister om hunde og andre familiedyr i forbin-
delse med skilsmisser ikke alene skal se på de to ægtefællers følelser, men 
også hvad der er i den samlede families bedste interesse. Det betyder, at man 
også skal se på effekten på berørte børn (hvilket amerikanske dommere, som 
vi så ovenfor, allerede gør) og på dyrets tarv.21 
 Netop hensynet til dyrets tarv vil udgøre et radikalt brud på den hidtidige 
forståelse af dyr som ejendom. Dette vil vi nu gå videre til at se nærmere på. 

 
19. Kotloff, E. (2010). All dogs go to heaven… or divorce court: New Jersey unleashes 

subjective value consideration to resolve pet custody litigation in Houseman v. Dare. 
Villanova Law Review, 55 (2), s. 450, n. 14 

20. Brandes, S. (2020). Trans-species Custody Battles and the Reframing of Kinship Ti-
es. Disparidades. Revista de Antropología, 75(1), 1-9 – vores oversættelse. 

21. Eason, L.M. (2017). A Bone to Pick: Applying a Best Interest of the Family Standard 
in Pet Custody Disputes. South Dakota Law Review, 62(1), 79-104. 
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4. Hundens tarv 

Den dominerende tendens i de jurisdiktioner, som vi har beskæftiget os med, 
er fortsat at sidestille hunde med fysiske genstande i forbindelse med skils-
misse. Som kort berørt ovenfor stilles der dog i såvel litteraturen som i (navn-
lig amerikansk) retspraksis i stigende grad spørgsmålstegn ved, om det er 
hensigtsmæssigt og retvisende at anskue familiedyr som ting og fokusere på, 
hvem der har ejerskabet. Det har derfor været på tale i stedet at anskue fami-
liedyr som ”levende ejendom”22 eller på anden vis som noget ”mellem ejen-
dom og menneske” eller lignende.23 24 25 Sådan en retlig figur kunne have be-
tydning for ikke alene muligheden for at inddrage hensynet til den følelses-
mæssige tilknytning, som ægtefællerne hver især har til hunden, men også 
muligheden for at inddrage hensynet til hundens tarv.  
 I tråd hermed er der nogle generelle, såvel danske som internationale ten-
denser i relation til dyrs retlige status, der kunne pege i retning af en sådan 
udvikling, ligesom der er udenlandske eksempler på, at hundes tarv allerede 
nu tilgodeses i skilsmissesager. 
 I Europa kan der spores en vis bevægelse i retning af i lovgivningen at an-
erkende dyr som andet end ting. Dette kommer eksempelvis til udtryk i trak-
taten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvor det i artikel 13 slås 
fast, at dyr er følende væsener, hvis velfærd skal tilgodeses i forbindelse med 
gennemførelsen af EU’s politikker. Tilsvarende omfatter flere europæiske 
landes forfatninger efterhånden også bestemmelser om hensyntagen til dyrs 
velfærd e.l., ligesom indholdet af de fleste nationale dyrevelfærdslovgivnin-
ger ikke efterlader tvivl om, at dyr ikke ”bare” er ting i retlig sammenhæng.26  
 Det gælder også den danske dyrevelfærdslov fra 2020 (lovbkg. nr. 1597 af 
8. juli 2021), hvis formål efter lovens § 1 bl.a. er at skulle ”fremme respekt 
for dyr som levende og sansende væsener”. Anvendelsen af konceptet ”ejer-
skab” over dyr inden for ejendoms- og obligationsretten er i den forbindelse 
uden betydning for de krav, som gælder med henblik på at sikre dyrets vel-
 
22. Sanders, J. (2021). Who gets the pet in the divorce? Examining standard for the New 

York legislature to adopt. Touro Law Review, 37(1), 499-526, s. 515. 
23. Eason, L.M. (2017). A Bone to Pick: Applying a Best Interest of the Family Standard 

in Pet Custody Disputes. South Dakota Law Review, 62(1), 79-104. 
24. Hankin, S.J. (2007). Not living room sofa: Changing the legal status of companion 

animals. Rutgers Journal of Law and Public Policy, 4(2), 314-410. 
25. White, S. (2009). Companion animals: Members of the family or legally discarded 

objects? University of New South Wales Law Journal, 32(3), 852-878. 
26. Andersen, S.S. (2012). Dyrets ansigt – vejen til mere effektiv retsbeskyttelse. Ret-

færd: Nordisk Juridisk Tidsskrift 35 (4/139), 38-56. 
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færd og beskytte det mod uforsvarlig behandling mv. Selv om det måske kan 
forekomme systemfremmed at inddrage hensynet til hunden, når det skal af-
gøres, hvem af ægtefællerne der skal beholde den i forbindelse med skilsmis-
se, vil det således flugte udmærket med den vægt, der i øvrigt lægges på at 
tilgodese dyrs velfærd i lovgivningen. 
 Schweiz er på forskellig vis gået forrest, når det drejer sig om at tage initi-
ativ til nye retlige instrumenter til at varetage dyrs interesser i retlig henseen-
de, fx i relation til offentlige dyreadvokater og ved at give dyreværnsorgani-
sationer klageret.27 Schweiz har også som det første land i Europa vedtaget 
regler om, at der skal tages hensyn til et familiedyrs velfærd, når der i forbin-
delse med skilsmisse skal tages stilling til ejerskabet. Den schweiziske civil-
retskodeks (Zivilgesetzbuch) har således siden 2003 i afsnittet vedrørende 
skilsmisse indeholdt følgende bestemmelse i artikel 651a, stk. 1: ”I en tvist 
om husdyr, der ikke holdes til økonomiske eller erhvervsmæssige formål, til-
deler retten eneejerskab til den part, der kan tage sig bedst af dyret ud fra et 
dyrevelfærdssynspunkt.” Ifølge de to juridiske forskere Michel og Kayasseh 
fremgår det tydeligt af lovforarbejderne, at forholdet mellem menneske og 
hund i denne sammenhæng skal ”analyseres eksklusivt ud fra dyrets interes-
se”.28 
 I Italien har der været fremsat lovforslag om i den italienske civilretsko-
deks at indsætte en lignende bestemmelse om myndigheden over familiedyr 
i forbindelse med skilsmisse. Ifølge den foreslåede bestemmelse skulle ret-
ten bl.a. høre ægtefæller og børn samt, hvis relevant, også eksperter i dyrs 
adfærd for derved at kunne tildele myndigheden over dyret til den ægtefæl-
le, der bedste muligt kan sikre dets velfærd.29 Lovforslaget blev ikke vedta-
get, og vi er ikke bekendt med, om der fortsat arbejdes på at indføre en så-
dan ordning.  
 Ud over disse europæiske eksempler på lovgivningsmæssige initiativer 
hidrører de eksempler, som vi har fundet på inddragelse af hensynet til 

 
27. Michel, M., & Kayasseh, E.S. (2011). The legal situation of animals in Switzerland: 

Two steps forward, one step back − many steps to go. Journal of Animal Law, (7), 1-
42, s. 18 f. 

28. Ibid., s. 31 – vores oversættelse. 
29. Fossati, P. (2020). Protecting Interest of Animals in Custody Disputes: Italian Case-

law Outpaces Italian and European Union Legislation. Society & Animals (online 
first), 1-18. 
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hundens tarv i skilsmissesager, primært fra amerikansk lovgivning og rets-
praksis.30 
 Det ligger inden for de amerikanske delstaters kompetence at regulere 
spørgsmål om formuedeling i forbindelse med skilsmisse, og som nævnt i 
afsnit 3 har fire stater – Alaska, Californien, Illinois og New Hampshire – 
vedtaget lovgivning, der enten gør det obligatorisk eller åbner op for at ind-
drage hensynet til dyrets tarv, når der skal træffes afgørelse om, hvem af 
ægtefællerne der skal have myndighed over familiedyr i forbindelse med 
skilsmisse.31 
 Den første stat, der vedtog sådan lovgivning, var Alaska, som i 2017 ved-
tog regler, der ikke alene pålægger dommere at tage familiedyrs velfærd 
(”well-being”) i betragtning, men som også åbner op for at fastsætte delt 
myndighed. At lige netop Alaska på denne måde blev foregangsland, hænger 
tilsyneladende sammen med en afgørelse fra 2002, hvor Alaskas højesteret 
skulle tage stilling til de retlige rammer for at træffe afgørelse om myndighed 
over og samværsret med en hund. I den pågældende appelsag var myndighe-
den over hunden, Coco, gået til manden, men med samværsret for kvinden. 
Under henvisning til at to andre hunde, som opholdt sig på kvindens bopæl, 
var farlige for Coco, samt at kvindens nye kæreste havde påført den en skade 
ved at trække den i benet, havde retten frataget hende samværsretten. I appel-
sagen udtalte Alaskas højesteret, at det havde ligget inden for rettens kompe-
tence dels at træffe afgørelse om såvel myndighed som samværsret til et dyr 
under henvisning til hundens tarv (”best interest”).32 
 Den lovgivning, der efterfølgende er blevet vedtaget i Illinois og New 
Hampshire, svarer i det væsentlige til lovgivningen fra Alaska. Den californi-
ske lov har væsentlige lighedspunkter med lovgivningen i de tre andre stater, 
men adskiller sig dog i kraft af bl.a., at der henvises til varetagelse af pasning 
og omsorg (”care”) og ikke som i de tre øvrige stater velfærd (”well-being”). 
”Care” er nærmere defineret som forebyggelse af uforsvarlig behandling eller 
mishandling, som defineret i den californiske straffelovgivning, samt tildeling 
af foder og vand, dyrlægebehandling samt sikkert og beskyttet opholdssted.  

 
30. Se mere udførligt i Foxx, J. (2017). The use of agreements in the resolution of pet 

custody disputes. UMKC Law Review, 85(2), 455-476, s. 474 f., med omtale også af 
sager fra Australien og Israel, hvor der er opstået spørgsmål om inddragelse af hensy-
net til ”dyrets tarv”.  

31. Sanders, J. (2021). Who gets the pet in the divorce? Examining standard for the New 
York legislature to adopt. Touro Law Review, 37(1), 499-526, s. 499. 

32. Ibid., s. 515. 
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 Retsudvalget i den californiske lovgivende forsamling (Assembly Com-
mittee on Judiciary) udtalte i forbindelse med vedtagelsen af lovgivningen, at 
”domstolens afgørelse rimeligvis er ganske anderledes end de meget grundi-
gere afgørelser vedrørende barnets tarv [”best interest”], som en domstol 
træffer ved afgørelse af forældremyndigheden. Derudover er der i lovforsla-
get undladt enhver henvisning til ”velfærd” [”well-being”]” eller ”tarv” [”best 
interest”] for at skelne spørgsmålet om ejerskab af dyr, der indgår i delings-
formuen, fra spørgsmål om forældremyndighed”.33 En anden væsentlig for-
skel mellem den californiske lov og eksempelvis loven fra Alaska består i, at 
mens dommerne med loven fra Alaska pålægges at inddrage hensynet til dy-
ret, fremstår det som fakultativt i den californiske version.34 
 Ligesom det var tilfældet med dommen fra Alaskas højesteret vedrørende 
hunden Coco, har en række domstole i forskellige andre stater også uden klart 
lovgrundlag inddraget hensynet til hundens velfærd.35 I sagens natur er der 
stor forskel på, hvorledes og med hvilket resultat dette er sket, men overord-
net tegner der sig et billede af, at domstolene i stigende grad inddrager hen-
synet til hundens velfærd, selv om det er vanskeligt at vurdere, hvor ofte det 
forekommer sammenlignet med det samlede antal sager, hvor domstolene 
skal træffe afgørelse i relation til myndigheden over en skilsmissehund. 
 Der er i øvrigt eksempler på, at domstolene ser på, hvem af ægtefællerne 
der har taget sig mest af hunden, når spørgsmålet om myndigheden over den 
skal afgøres. Dog er det primære formål med at inddrage dette kriterium ikke 
altid at identificere den ægtefælle, der bedst kan sikre hundens velfærd. Sær-
lig i sagen Whitmore v. Whitmore kommer det ganske klart til udtryk, at krite-
riet også – og i den konkrete sag i højere grad – kan anvendes som en slags 
rimelighedskriterium: Hvem af ægtefællerne har ”fortjent” at få myndigheden 
over hunden?36  

 
33. Willetts, M.C. (2021). An Exploratory Investigation of Companion Animal Custody 

Disputes following Divorce. Journal of Divorce & Remarriage, 62(1), 1-18, s. 14 – 
vores oversættelse og tilføjelser 

34. Sanders, J. (2021). Who gets the pet in the divorce? Examining standard for the New 
York legislature to adopt. Touro Law Review, 37(1), 499-526, s. 516. 

35. Se den grundige gennemgang hos hhv. Foxx, J. (2017). The use of agreements in the 
resolution of pet custody disputes. UMKC Law Review, 85(2), 455-476; Eason, L. M. 
(2017). A Bone to Pick: Applying a Best Interest of the Family Standard in Pet Cus-
tody Disputes. South Dakota Law Review, 62(1), 79-104, og Willetts, M. C. (2021). 
An Exploratory Investigation of Companion Animal Custody Disputes following Di-
vorce. Journal of Divorce & Remarriage, 62(1), 1-18 

36. Foxx, J. (2017). The use of agreements in the resolution of pet custody disputes. 
UMKC Law Review, 85(2), 455-476, s. 467. 
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 Det er et centralt spørgsmål i relation til retsanvendelsen, hvad der skal 
forstås med hundens velfærd (”well-being”) hhv. tarv (”best interest”), samt 
på hvilket grundlag domstolene i givet fald skal foretage en vurdering heraf. 
 Indledningsvis må det antages, at begge begreber omfatter mere end det 
omsorgsbegreb, der er nærmere redegjort for i forarbejderne til den californi-
ske lovgivning, og som formentlig sjældent vil være egnet til at differentiere 
mellem ægtefællernes egnethed til at tage sig af hunden. I langt de fleste po-
tentielle sager – amerikanske som danske – hvor begge ægtefæller ønsker at 
beholde hunden, må det således antages, at begge ægtefæller vil kunne sikre 
hunden en sådan basal omsorg.  
 Hvis tvisten skal afgøres under hensyntagen til hundens velfærd eller tarv, 
må resultatet således bero på andre faktorer. Det kan bero på både hundens 
fysiske velfærd, fx mulighed for at røre sig, og dens psykologiske trivsel, fx 
stimulering, minimering af alenetid samt velkendte, trygge rammer. Hundens 
relation til de respektive ægtefæller vil muligvis ligeledes kunne tillægges be-
tydning, ligesom det er nærliggende at inddrage betydningen af hundens rela-
tion til evt. børn eller andre familiedyr.  
 Der er eksempler på, at de amerikanske domstole i varierende grad har 
lagt vægt på forskellige af de her nævnte faktorer,37 men der tegner sig ikke 
noget klart billede af, hvornår hvilke faktorer inddrages, og med hvilken 
vægt. Problemet er bl.a., at hunde ikke på samme måde som mennesker kan 
verbalisere deres præferencer, og slet ikke deres langsigtede ønsker mht. 
fremtidige bopæl. Ved at trække på indsigt i adfærds- og stressbiologi er der 
dog givet et bud på, hvorledes adfærdsmæssige og biologiske (baseret på må-
ling af fx stresshormoner) indikatorer vil kunne indgå i vurderingen af, hvor-
ledes hundens velfærd/tarv tilgodeses bedst muligt.38 Sådanne undersøgelser 
vil dog selvsagt kunne føre til endda meget langstrakte og ressourcekrævende 
processer, som måske samlet set kan gøre mere skade end gavn i forhold til 
hundens velfærd. 
 Disse overvejelser giver anledning til at overveje behov og mulighed for at 
inddrage sagkyndige, som i givet fald kan bistå med vurderingen af, hos 

 
37. Foxx, J. (2017). The use of agreements in the resolution of pet custody disputes. 

UMKC Law Review, 85(2), 455-476. 
38. McLain, T.T. (2009). Detailed Discussion: Knick-Knack, Paddy-Whack, Give the 

Dog a Home?: Custody Determination of Companion Animals Upon Guardian Divo-
rce. The Animal Legal and Historical Center, Michigan State University College of 
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discussion-knick-knack-paddy-whack-give-dog-home-custody-determination-
companion#s99. 
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hvem af ægtefællerne hunden vil få den bedste velfærd. Dette nævnes paren-
tetisk som en mulighed visse steder i litteraturen, men det er i det tidligere 
omtalte italienske lovforslag, at det kommer tydeligst til udtryk. Som nævnt 
overfor omfattede den foreslåede bestemmelse således eksplicit muligheden 
for at inddrage eksperter i dyrs adfærd for derved at kunne tildele myndighe-
den over dyret til den ægtefælle, der kan sikre dyret det højst mulige vel-
færdsniveau. Den gennemgående opfattelse blandt særlig amerikanske dom-
mere synes på den anden side at være, at det vil føre for vidt at foranstalte be-
visførelse i et omfang, som er sammenligneligt med eksempelvis bevisførel-
sen i forældremyndighedssager.39 

5. Familiedyrenes fremtidige placering i dansk familieret 

I vores undersøgelse af de retlige forhold for skilsmissehunde har vi i det væ-
sentlige været overladt til udenlandske erfaringer, da der ikke er trykt dansk 
praksis på området, heller ikke i relation til andre familiedyr. Fraværet af 
dansk retspraksis er imidlertid ikke ensbetydende med, at der ikke er tale om 
en problemstilling, der også opstår her i landet. Der er tale om et spørgsmål, 
som ikke kun er af akademisk interesse, og selv om bl.a. reglerne om kryd-
sende udtagelsesret kan være med til at give skilsmisseramte par en fornem-
melse af, hvad domstolene i givet fald ville lægge vægt på, kunne mange 
formentlig have glæde af en klarere retsstilling. 
 Det manglende retlige grundlag for at inddrage hensynet til familiedyrs 
velfærd, når ægtefællerne i danske skilsmissesager bliver uenige om ejerska-
bet, kan undre i en tid, hvor der tilsyneladende er en stigende interesse for 
dyrs velfærd i almindelighed og for familiedyrs velfærd i særdeleshed. Der er 
imidlertid ingen tegn på, at spørgsmålet om udtagelsesret i forhold til fami-
liedyr var oppe at vende, da Retsvirkningslovsudvalget i 2015 afgav betænk-
ning nr. 1552 om ægtefællers økonomiske forhold, som lå til grund for ægte-
fælleloven fra 2017, og spørgsmålet har heller ikke efterfølgende været gen-
stand for overvejelser. Selv om det i Danmark kun er meget få sager om ud-
tagelsesret, der ender ved domstolene, er det en nærliggende tanke, at en re-
gel, der svarer til eksempelvis den schweiziske eller til dem, der er blevet 
vedtaget i Alaska, Illinois og New Hampshire, kunne have betydning for ind-
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holdet af de aftaler, som ægtefællerne enten udenretligt eller ved skifteretter-
ne indgår i relation til ejerskabet over deres familiedyr. 
 Som påpeget af flere amerikanske kommentatorer synes mediation og an-
dre typer alternativ konfliktløsning at være særlig godt egnede instrumenter i 
sager om ejerskabet til et famlidyr, særlig hvis det kan komme på tale at ind-
gå en dele- eller samværsordning.40 41 Her kunne det være nærliggende at 
inddrage en sagkyndig, som kunne hjælpe ægtefællerne med at finde ud af, 
hvor hunden vil kunne få den bedst mulige velfærd. I sager om forældremyn-
dighed og samværsret i forhold til børn lægges der ikke mindst efter oprettel-
sen af Familieretshuset op til at støtte parterne i at finde fælles løsninger. Det 
kunne være en mulighed i sammenhæng hermed at facilitere, at ægtefællerne 
finder en mindelig løsning på en evt. uenighed om hunden – et spørgsmål 
som kan have en nærliggende sammenhæng med spørgsmål om forældre-
myndighed, bopæl og samvær for eventuelle børn. 
 Det gælder for de problemer, vi har omtalt i denne artikel, som med så 
mange andre problemer, at det er bedst at forsøge at forebygge, at problemer-
ne overhovedet opstår. Den oplagte metode til at forebygge, at ægtefæller i 
forbindelse med en skilsmisse skal strides om en hund eller et andet familie-
dyr, er på forhånd at aftale, hvad der skal ske med dyret i forbindelse med en 
eventuel skilsmisse. Løsningen kan således være at indgå en ægtepagt, hvor 
der tages højde for ejerskabet til familiedyret i forbindelse med en skilsmisse 
(genstandssæreje, jf. ægtefællelovens § 12, stk. 2, nr. 1). 
 I England og Wales har dyreværnsorganisationen Blue Cross i samarbejde 
med familieretseksperter udviklet en såkaldt pet nup, som er en form for æg-
tepagt for familiedyr, hvor der samtidig er fokus på dyrets tarv.42 Der er ud-
viklet to skemaer, et kort på 11 sider og et langt på 18 sider, hvor de to ægte-
fæller i større eller mindre detaljeringsgrad kan aftale fordeling af ejerskab af 
og samvær med dyret samt de pligter, som medfølger.  
 Vi har ikke foretaget en nærmere analyse af, i hvilket omfang en dansk 
udgave af en sådan aftale ville kunne tinglyses som en ægtepagt, og i hvilket 
omfang den uden tinglysning ville kunne gøres gældende ved domstolene. 
Efter vores opfattelse vil det imidlertid være relevant nærmere at overveje, 
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hvorledes ægtefæller ved hjælp af en aftale a la den engelske pet nup kan 
hjælpes til at tage stilling til og aftale, hvad der skal ske med deres familiedyr 
i tilfælde af skilsmisse. Det kunne eksempelvis være relevant for en dansk 
NGO med fokus på familiedyr og/eller dyrevelfærd at udvikle en skabelon 
for en sådan aftale til brug for danske ægtefæller samt evt. også andre sambo-
ende, der sammen anskaffer et familiedyr. 
 
 
  




