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Mistanke om ulovlig
omsætning af hunde
Ulovlig indførsel, import og overdragelse af hunde, herunder

hold til Dyresundhedsloven, Lov om hold af dyr, anmelde-

særligt hvalpe, er desværre et stigende problem i hele Europa,

pligten overfor smitsomme sygdomme samt Dyrlægeloven.

og dyrlæger i danske praksis oplever således også en stigning i
antallet af hunde, som vækker mistanke om ulovlig omsætning.
Den Danske Dyrlægeforenings Faggruppe Familiedyr har

En forebyggende indsats
I kampen mod ulovlig omsætning af hvalpe og hvalpefabrikker

derfor taget initiativ til en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a.

er der flere punkter, hvor dyrlæger kan bidrage til en styrket

Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet, der skal medvirke til at styrke

indsats. Både med forebyggende tiltag og med en indsats, når

samarbejdet mellem forskellige instanser i Danmark og en fæl-

mistanken opstår i forbindelse med fx tidsbestilling eller under

les indsats mod de ulovlige aktiviteter vedrørende hunde.

en aktuel konsultation i klinikken.

I dette samarbejde spiller dyrlæger i danske praksis en afgø-

Den Danske Dyrlægeforening anbefaler, at dyrlæger og kli-

rende rolle, men mange dyrlæger er i tvivl om, hvordan man

nikpersonale er særligt opmærksomme, når klinikken præsente-

kan håndtere situationer med fx ulovligt indførte hunde.

res for hvalpe, som ikke er set på klinikken før, for på den måde

Den Danske Dyrlægeforening har i denne folder samlet

at medvirke til at forhindre, at ulovlige aktiviteter kan foregå.

nyttige informationer og udfærdiget en blanket (bilag 1), og
hensigten er at skabe et tilbud, der kan bruges af praktiserende

Opmærksomhedspunkter ved tidsbestilling og

dyrlæger i de situationer, hvor der opstår mistanke om ulovlige

under besøget

aktiviteter, der vedrører hunde, herunder hundehvalpe.

• Hvis det er første gang, klienten besøger klinikken, kan
I som en generel procedure bede klienter om at fremvise

Ret og pligt

ID (fx sundhedskort), der kan lette oprettelsen i systemet.

Som dyrlæge kan du vælge at bidrage til bekæmpelsen af

Optag gerne så mange oplysninger om personen som

den ulovlige hvalpeimport og hvalpefabrikkerne ved at tippe

muligt, herunder adresse, telefonnummer, e-mail mv.

Fødevarestyrelsen, hvis du har mistanke om ulovlig omsætning

• Bed om, at opdrætteren medbringer moderdyret i forbin-

af hunde. Det er vigtigt for Den Danske Dyrlægeforening at

delse med konsultationen af hvalpene. Er det ikke muligt,

pointere, at du som dyrlæge:

så spørg gerne ind til moder- og faderskabet, fødslens

- ikke er juridisk forpligtiget til fx at politianmelde en
klient, som du mener er involveret i ulovlig omsætning
af hunde.
- ikke er juridisk forpligtiget til at anmelde oplysninger om
hvalpen til Fødevarestyrelsen.

forløb og hvalpenes generelle opvækst.
• Hvis en klient regelmæssigt eller flere gange årligt kommer
med 1-3 hvalpe ad gangen af forskellige racer, eller hvis
hvalpene, der præsenteres, afviger i aldersvurdering eller
fødselsdag, kan det være tegn på organiseret ulovlig import.

Undtagelsen herfra er dog, hvis der er konstateret brud på

Dyrlægen har som erhvervsdrivende altid mulighed for at afvise

Dyrevelfærdsloven, eller hvis der er tale om forhold, som i

klienter, som denne mistænker deltager i ulovlig import og

øvrigt er omfattet af dine forpligtigelser som dyrlæge i hen-

distribution på dette grundlag.
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Opmærksomhedspunkter ved ID-mærkning
og registrering
• Besidderen af en hund skal sørge for, at hunden er mærket

Det gælder fx at:
• Det er forbudt at indføre og importere hundehvalpe, der
er under 8 uger gamle fra andre lande. Reglen gælder dog

og anmeldt til registrering i Dansk Hunderegister, senest når

ikke, når der er tale om en samlet overdragelse, erhvervel-

hvalpen er 8 uger gammel. Rent praktisk betyder det, at hvis

se eller indførsel af moderdyr og hvalpe.

hvalpen kommer til chipmærkning, når den er under 8 uger

• En hvalp skal være ID-mærket ved indførslen.

gammel, er det sælger/opdrætter, som er den aktuelle besidder,

• Hvis hvalpen er indført fra en EU-medlemsstat, skal

og hvalpen skal derfor oprettes i opdrætterens/sælgers navn.

den følges af et EU-selskabsdyrspas. Er den indført fra et

Det gør det muligt at finde hundens registrerede aktuelle

samhandelsland, skal den følges af et pas, hvor nationalt

besidder og samtidig kunne opklare hundens ejer-histo-

logo og landenavn/territorium fremgår.

rik. I sager om ulovlige hvalpe er det særligt vigtigt at
kunne fremsøge disse oplysninger.
• Ved indførsel af en hund, der er over 8 uger gammel, på-

• En hvalp skal have en gyldig rabiesvaccination, og ved
import/indførsel fra visse 3. lande er der krav om rabiesantistof-titreringstest. Alternativt kan hvalpen følges af

hviler det den, der indfører hunden her i landet, at sørge

en gyldig hvalpeerklæring, hvis den er under 16 uger på

for, at hunden inden 4 uger efter indførslen er mærket og

indførselstidspunktet og er indført fra en EU-medlemsstat

anmeldt til registrering.

eller et samhandelsland.

• Såfremt der sker ændringer i de registrerede oplysninger,

• Ved kommerciel indførsel af en hvalp fra en EU-medlems-

skal besidderen af hunden inden 4 uger foretage anmel-

stat eller et samhandelsland skal hvalpen undersøges af

delse om dette til Dansk Hunderegister, og hvis en hund

en dyrlæge inden for 48 timer før afsendelsen (attesteres i

skifter besidder, påhviler pligten hundens nye besidder.
• Den Danske Dyrlægeforening anbefaler, at dyrlæger ikke

passet) og være ledsaget af et INTRA-certifikat.
• Hvis hvalpen er fra et listet tredjeland, skal den følges

udleverer løse mikrochips, da disse kan misbruges i for-

af et sundhedscertifikat og være indført ind i EU via et

bindelse med ulovlig handel med hunde.

godkendt grænsekontrolsted. Derudover kan baggrundsdokumenter for opfyldelse af indførselskravene som fx

Regler for indførsel og import af hvalpe

laboratorieresultater være relevante. Kommerciel indførsel

Det kan være vanskeligt at bevare overblikket over aktuelle rej-

fra øvrige tredjelande er forbudt.

seregler for hunde, men som dyrlæge er det vigtigt, at du kender
til de mest overordnede kriterier. Det er vigtigt at kunne skelne

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde mere informati-

mellem ikke-kommerciel (rejse med kæledyr) og kommerciel

on og en guide vedrørende reglerne for import og indførsel. For

indførsel.

uddybning af ovenstående henvises til Fødevarestyrelsen.
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Sådan giver du Fødevarestyrelsen et tip

Anonymitet

Ønsker du at tippe Fødevarestyrelsen om mistanke om ulovlige

Ønsker du og/eller dyreejeren at være anonym i forbindelse

aktiviteter vedrørende hunde, kan du bruge det skema, som

med et tip, skal du undlade at bruge skemaet og blot formidle

er vedlagt denne folder (bilag 1). Skemaet er udarbejdet med

informationer om fx sælgers navn og adresse samt fx hundera-

input fra relevante myndigheder og indeholder de oplysninger,

cen, som det omhandler, via kontaktformularen på Fødevare-

som er nødvendige for at kunne håndtere sagen. Dyrlægen er

styrelsens hjemmeside. Der gives i forbindelse med indsendelse

velkommen til at udfylde så meget som muligt af skemaet, og

via kontaktformularen vejledning om mulighederne for at

det behøver således ikke være komplet.

opretholde anonymitet, herunder at du skal undlade af opgive

I skemaet skal der bl.a. udfyldes et felt vedrørende samtyk-

din mailadresse mv. Bemærk, at oplysning om hundens chip-

ke. Er det ikke muligt eller ønskeligt i situationen, at dyrlægen

nummer vil være mulig at tilbageføre til en ejer, så denne kan i

indhenter samtykke til at videregive oplysninger, er der i stedet

så fald ikke garanteres anonymitet.

mulighed for at angive et journalnummer, som refererer til et

Et anonymt tip med sparsomme oplysninger er dog vanske-

nummer i dyrlægens eget system, og som opbevares der i hen-

ligt at bruge i den videre undersøgelse hos Fødevarestyrelsen

hold til GDPR-reglerne. Oplysninger udleveres efterfølgende

og/eller politi.

kun på direkte anmodning fra kontrollerende myndighed via
referencen til journalnummeret.
Hvis videregivelse af oplysninger tjener et lovligt formål, her-

Regler om aktindsigt og anonymitet
Indsender du skemaet (bilag 1) til Fødevarestyrelsen, er op-

under i forhold til dine forpligtelser vedrørende anmeldepligtige

lysningerne underlagt lovgivning (forvaltningsloven, offentlig-

sygdomme, er der ikke behov for samtykke.

hedsloven, miljøoplysningsloven, persondataforordningen og

Datatilsynet har i januar 2021 udarbejdet en vejledning om

retssikkerhedsloven), som giver andre mulighed for at få indsigt.

udveksling af personoplysninger (med politiet), som kan findes

Alle kan bede om aktindsigt. Hvis det er parten i en sag, der

her.

anmoder om aktindsigt/indsigt, behandles sagen efter forvalt-

Udfyldt skema og eventuel tilhørende dokumentation kan

ningsloven eller persondataforordningen. Hvis det er en jour-

sendes til Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold via kontaktfor-

nalist eller en anden borger, der ikke er part i sagen, behandles

mularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Vælg: Henvendelse

sagen efter offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven.

som virksomhed → klage/anmelde → klage over dyrehold. Skriv
gerne att. Veterinærrejseholdet i henvendelsen.

En person, der bliver anmeldt for en overtrædelse, har krav
på af myndigheden at få at vide, hvorfor der er kontrol. Myndigheden (fx Fødevarestyrelsen) skal ved kontrollen derfor oplyse

Når du udfylder og indsender skemaet, kan du ikke længere

om anmeldelsen og anmelders identitet, eller at anmelder er

forbeholde dig ret til at være anonym, da oplysninger som fx

anonym.

din afsender-e-mail vil være tilgængelige ved aktindsigt.

Det betyder, at navne kan blive tilgængelige, såfremt de
udleveres i forbindelse med, at en person får bevilget aktindsigt.
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En skriftlig anmeldelse/tip til Fødevarestyrelsen vil blive jour-

Hvad sker der med et tip?

naliseret og er dermed omfattet af aktindsigt. Er henvendelsen

Når Fødevarestyrelsen modtager et tip, vil Fødevarestyrelsen

telefonisk, vil der bliver oprettet et notat, som journaliseres.

efterfølgende visitere den og vurdere, hvorvidt der er grundlag

Oplysninger om den pågældende borgers identitet er omfat-

for at gå videre med henvendelsen.

tet af retten til aktindsigt – og anmeldelsen eller notatet vil som

Ved vurderingen vil der blive taget hensyn til alle omstæn-

hovedregel blive udleveret i forbindelse med en anmodning om

digheder i den konkrete sag, og Fødevarestyrelsen vil, såfremt

aktindsigt. Myndigheden kan således ikke på forhånd garantere

der vurderes at være en sag at behandle, træffe en afgørelse om,

anonymitet.

hvad der fx skal ske med den/de aktuelle hunde. Hvis Fødeva-

Der vil være (få) situationer, hvor der er en så nærliggende risiko for repressalier, chikane eller lignende, at navnet på
anmelderen eller køberen af en hund efter konkret vurdering

restyrelsen finder, at der er tale om strafbare forhold, så vil det
også være Fødevarestyrelsen, der anmelder forholdet til politiet.
Når du har afgivet et tip til Fødevarestyrelsen, håndteres

vil kunne undtages fra aktindsigt, indsigt og meddelelse om det

sagen derfra. Du har ikke krav på, at Fødevarestyrelsen eller

faktiske grundlag inden gennemførelse af en kontrol. Men det

politiet af egen drift oplyser dig om sagens gang og resultat. Du

afgøres efter en konkret vurdering på baggrund af oplysningerne

kan dog anmode om aktindsigt i sagen. Desuden kan du ind-

i sagen, hvor afgørende hensyn skal tale imod.

kaldes som vidne, hvis sagen ender som en sag ved domstolene.

Sager, der politianmeldes, kan også være udelukket fra
aktiindsigt. Det er dog først fra det tidspunkt, hvor der er truffet
beslutning om politianmeldelse, eller politiet af egen drift har
indledt en efterforskning.
Anonymitet kan derfor kun sikres ved, at du ikke bruger
skemaet (bilag 1), men alene den vejledning, som er tilknyttet,
direkte på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
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Som vidne har du pligt til at afgive forklaring for retten.

Øvrige links
Der findes mange regler på området for handel med og flytning af levende dyr, herunder hunde. Nedenfor kan du finde
henvisninger til flere relevante informationssider og lovstof på området. Der sker løbende regulering på området, hvorfor
det til enhver tid er dyrlægens eget ansvar at holde sig orienteret om ændringer.
• Info til dyrlæger om rejse med kæledyr (foedevarestyrelsen.dk)
• Vejledning til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU-pas til selskabsdyr.pdf (foedevarestyrelsen.dk)
• Ind- og udførsel af levende dyr - lovstof (foedevarestyrelsen.dk)
• Hundeloven
• Mærkning og registrering af hunde
• Dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde
• Dyrevelfærdsloven
• Dyrlægeloven
Du kan også finde skemaet til afgivelse af tip til Fødevarestyrelsen og denne vejledning på Den Danske Dyrlægeforenings
hjemmeside Ulovlig omsætning af hunde | Den Danske Dyrlægeforening (ddd.dk)

Ovennævnte er et udtryk for Den Danske Dyrlægeforenings bedste vurdering af regler og vejledninger.
Den Danske Dyrlægeforening påtager sig ikke et ansvar for brugen af disse, da de er udarbejdet
som en service til medlemmerne.
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BILAG 1

TIP OM MULIG ULOVLIG OMSÆTNING AF HUNDE
Oplysninger om nuværende besidder
Besidder er

Sælger ☐
Køber ☐

Sælger/køber har afgivet samtykke til, at dennes oplysninger må indsendes ☐
Intet samtykke afgivet ☐ Angiv i stedet journalnr. for senere reference: ____________

Navn
Adresse
E-mail

Tlf.nr.

Yderligere oplysninger om sælger
Firmanavn
Hjemmeside

CVR-nr.

Øvrige oplysninger
Hvordan er hunden
anskaffet?

Købt direkte hos opdrætter ☐
Købt hos anden handler end opdrætter ☐
Købt hos formidler (fx dyreværn eller anden organisation) ☐
Andet ☐:__________________________________________________________________________________
Angiv evt. salgsplatform:___________________________________________________________________

Adresse på salgssted/
opdræt, hvis forskelligt
fra nuværende besidders
adresse
Hund(e) fremvist ved undersøgelsen
Race/blanding

Fødselsdato

Antal i alt

Chipnummer (numre)
Moderhund

Forevist ☐

Er der fundet sundhedsmæssige problemer ved
hunden(e)?

Nej ☐

Er hunden(e) indført fra
andet land?

Nej ☐
Ja ☐
Ved ikke ☐

Hvis ja, hvilket land:

Er ledsagedokumenter
fremvist?

Nej ☐

Hvilke: Selskabsdyrspas ☐

Ja ☐

Ja ☐

Ej forevist, men kendt af klinikken ☐

Ukendt ☐

Hvis ja, beskriv kort hvilke:

Hvalpeerklæring ☐ Veterinærcertifikat ☐

Oplysninger om klinikken
Klinikkens navn:

E-mail:

Telefon:

Adresse:

Evt. kontaktperson:

Blanketten og eventuel tilhørende yderligere dokumentation, herunder fotodokumentation, fået i forbindelse med kontakten eller på anden vis sendes til Fødevarestyrelsens
Veterinærrejsehold via kontaktformularen: FVST.DK/kontakt. Benyt henvendelse som virksomhed -> henvendelse for at klage/anmelde over dyrehold.
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Skriv gerne att. Veterinærrejseholdet. Der gives oplysninger i systemet vedrørende muligheden for anonymitet. Se i øvrigt DDDs tilhørende vejledning.

Den Danske Dyrlægeforening
Gammel Kongevej 60 9. sal, 1850 Frederiksberg C
Tlf. +45 3871 0888 | ddd@ddd.dk | www.ddd.dk

