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Høringssvar vedrørende foranstaltninger mod hundesmugling 
 
Den Danske Dyrlægeforening (DDD), Dansk Hunderegister (DH) og Dansk Kennel Klub (DKK) har 
modtaget en høring fra Nordisk Råds Udvalg for Vækst og Udvikling i Norden vedrørende 
foranstaltninger mod hundesmugling. 
 
Organisationerne takker indledningsvist for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende dette 
vigtige emne, som optager os alle, hvorfor vi har valgt at afgive et fælles svar. 
DDD, DH og DKK er meget glade for, at man ser med stor alvor på de problemstillinger, som 
hundesmugling medfører og ønsker at iværksætte en indsats. 
 
Både DDD, DH og DKK er opmærksomme på de udfordringer, som eksisterer som følge af den 
stigende efterspørgsel på hunde. Vi oplever et marked, hvor efterspørgslen har oversteget det typiske 
udbud, og derfor giver spillerum for illegale forretninger. Vi har gennem en årrække samarbejdet for 
at sætte fokus på problemerne gennem oplysning og vejledning til dyrlæger og forbrugere samt 
etableret et tæt samarbejde med kontrollerende myndigheder og politi. Der foregår også en målrettet 
indsats på europæisk niveau, hvor både dyrlægeforeninger, dyreværnsorganisationer, myndigheder, 
kennelklubber og EU-parlamentarikere m.fl. samarbejder om en styrket kontrolindsats og bekæmpelse 
af den illegale handel med hunde. 
 
Den fremsendte høring indeholder tre konkrete forslag til tiltag, som man mener vil styrke indsatsen 
mod hundesmugling. I det følgende adresseres punkterne særskilt. 
 
Ad 1. 
Et forslag om at samkøre de nordiske ID-registre.  
Dette er som udgangspunkt en god idé. Det sker dog allerede i forbindelse med at de enkelte lande 
indberetter til EuroPetNet (EPN), der pt. omfatter 24 lande (der kan have et eller flere registre) og 
endnu flere associerede registre, som fremgår af EPN’s hjemmeside. Her kan man også slå et ID-
nummer op, og på den måde spore en hunds ID-nummer i en fælles database, der opdateres dagligt. 
Dyreejere kan dog ikke selv lade en hund registrere heri. 
Vi ser ikke et behov for et særskilt nordisk register, da det indgår som en del af EPN. I stedet forslår 
vi, at man arbejder for at få alle relevante lande til at indberette til EPN. 
 
Ad 2.  
At Rusland streges fra listen over lande uden for EU, hvorfra hunde med de rette certifikater kan indføres fra 
(forordning 577/2013). 
Vi formoder at Rusland er særligt interessant for visse nordiske lande pga. grænseområderne, og at 
man er opmærksom på, at reglerne er fastsat i forordningen og de begrænsninger, som det giver ift. 
regelændringer. Hvis man ønsker at arbejde videre med dette, opfordrer vi til at man gennemgår hele 
listen for at se på øvrige lande, hvorfra indførsel sker, og hvor erfaringerne siger, at der kan være 
endemisk smitte med visse sygdomme (fx rabies), der kan kompromittere både dyrs og menneskers 
sundhed. 
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Ad 3.  
At man lader sig inspirere af den norske model, hvor det er muligt at udøve kontrol af antistofniveau for fx 
rabies hos indførte/importerede hunde med det formål at identificere hunde med falsk dokumentation og 
dyrlæger, som har udfærdiget attesterne. 
Som udgangspunkt støtter vi op om en øget kontrol af indførte/importerede hunde for fortsat at sikre 
et rabiesfrit miljø. Også her skal man dog være opmærksom på, at reguleringen sker på EU-niveau og 
derfor ikke på nationalt niveau i medlemslandene. 
 
DTU Veterinærinstituttet har udarbejdet en kvalitativ analyse af risikoen for, at specifikke sygdomme 
indføres til Danmark ved køb af hund i andre lande. Det fremgår af rapporten, at der er risiko for at 
indføre en række meget alvorlige smitsomme sygdomme med hunde fra de øst- og sydeuropæiske 
lande, hvoraf flere er sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Pt. er Norden 
of Vesteuropa rabiesfrit, men den øgede trafik over landegrænser risikerer at kompromittere denne 
status.  
 
Mattilsynet i Norge har ligeledes udarbejdet en rapport baseret på undersøgelser af blodprøver fra 
importerede gadehunde undersøgt for rabies-antistoffer. Her havde under halvdelen af hundene 
(46,7%) et tilfredsstillende antistofsvar (over eller lig 0,5 IU/ml) efter angiveligt at være vaccineret forud 
for indrejse. 14 af disse (18,7%) havde et antistofsvar under eller lig 0,1 IU/ml, som man anså for et 
utilstrækkeligt niveau (negativt). Man konkluderede derfor, at der er en højere risiko end tidligere 
antaget for at indføre rabies med gadehunde, som tilsyneladende var vaccineret mod rabies (76% havde 
en oplyst dato for vaccine og blodprøvedato).  
 
Det er imidlertid tvivlsomt, hvorvidt der til enhver tid kan drages en direkte parallel mellem manglende 
antistofniveau og manglende vaccination og dermed automatisk at kunne antage, at der er tale om 
dokumentfalsk ved et ikke-målbart antistofsvar. Det forekommer, at der er hunde, som svarer dårligt 
på en vaccine, og dermed ikke opnår et tilstrækkeligt antistofsvar (skal være lig eller større end 0,5 
IU/ml) efter vaccination (kaldes non-reagenter). Dette bør man derfor have in mente, hvis man ønsker 
at opstille et kontrolkoncept med det formål at bevise dokumentfalsk og manglende vaccination af 
hundene. Vi foreslår derfor, at man afdækker området nærmere og opstiller et egentligt evidensbaseret 
kontrolkoncept under hensyn til de lovgivningsmæssige rammer i EU. 

Forslag til indsatsområder 
DDD, DH og DKK foreslår, at Det Nordiske Råd bidrager til at styrke det internationale samarbejde 
i EU med de allerede iværksatte tiltag. Helt konkret: 
 

• Gør det obligatorisk i alle lande, at hunde skal ID-mærkes og registreres i en database 
• Gøre det obligatorisk i alle lande at hunde skal registreres (via landeregister) i EPN for at kunne 

handles på tværs af landegrænser indenfor og ind i EU 
• Støtte udvikling af det elektroniske EU-dyrepas, hvor det bliver lettere at følge individets 

bevægelser og historik (ligger under EPN) 
• Støtte arbejdet med mikrochip-verifikation og sikre ISO-standarder for at dæmme op for snyd 

med mikrochips 
• Indgå i samarbejde med internationale dyrevelfærdsorganisationer, kennelklubber, politi og 

fødevaremyndigheder om en samlet indsats mod hundesmugling 
• Stille krav om verifikation af sælgere på online-platforme, så sporing er mulig. Se evt. mere her  
• Arbejde for at sikre midler til forskning og oplysning om sygdomme og risici med import af 

hunde. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Sygdoms-gruppen/Hunde%20smitterisici%20ved%20indf%C3%B8rsel,%20DTU%20Veterin%C3%A6rinstituttets%20rapport.pdf
https://www.who.int/activities/improving-data-on-rabies/rabies-epidemiology-and-burden
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/sluttrapport_etter_undersokelse_av_importerte_gatehunder_2013.9718/binary/Sluttrapport%20etter%20unders%c3%b8kelse%20av%20importerte%20gatehunder%202013
https://www.four-paws.org/campaigns-topics/topics/companion-animals/tracing-the-trade


 

 

 
DDD, DH og DKK stiller sig naturligvis til rådighed, hvis der skulle være behov for uddybning af 
ovenstående og indgår gerne i et samarbejde om fremtidige tiltag. Det Nordiske Råd bedes i så fald 
kontakte undertegnede på mail km@ddd.dk. 
 
På vegne af DDD, DH og DKK 
 
Karin Melsen 
Fagpolitisk konsulent,  
Den Danske Dyrlægeforening 
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