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N YHEDSBREV
Nyt fra raceudvalget.
Lovbehandlingen omkring forbud mod 13
hunderacer er nu færdigbehandlet i folketinget
og det er nu en realitet at 13 racer er forbudte
pr. 01-07-10.
De racer som rammes er: Pitbull terrier, Tosa
inu, Amerikansk staffordshire terrier, Fila
brasileiro, Dogo argentino, Amerikansk bulldog,
Boerboel, Kangal, Centralasiatisk ovtcharka,
Kaukasisk ovtcharka, Sydrussisk ovtcharka,
Tornjak, Sarplaninac.
Disse racer skal for eftertiden bære mundkurv
og en max 2 m. hård line på offentlige steder og
skal med tiden udfases, da disse hunde ikke
længere må opdrættes i Danmark og heller ikke
blandinger herfra.

Billede indsendt at Annette Arent.
Billedet hedder ”Ying Yang”

Det er vores Mølle, som desværre er død nu
sammen med Bullterrieren Klumme.

Der er rygter i forhold til at der skulle være en
observationsliste med andre racer, som er i
farezonen for at komme på forbudslisten, hvis
dette skønnes nødvendigt.
Denne liste er dog på nuværende tidspunkt ikke
offentlig tilgængelig og udarbejdet, og der er
ikke nogle racer på endnu. Man kan læse
retsudvalgets udtalelse om denne
obervationsliste her.

Såfremt man ønsker at læse hele den nye
hundelov kan denne findes på:
www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L163/eft
er_2behandling.htm#dok
Vi tænker på dem som er berørt af den nye
hundelov, men glædes dog også over, at vores
fantastiske race ikke rammes af dette forbud,

3/spm/36/svar/710894/836980/index.htm

dog arbejdes der videre i raceudvalget i forhold
til en racespecifik mentalbeskrivelse af ddb’en.

Det er ulykkeligt for de ramte racer, da

vi skal ned og observere den franske tan-test i

http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l16

forbud/tvang som hovedregel ikke er at
foretrække og ofte rammer de forkerte.
Der er i hundeloven foretaget flere ændringer
blandt andet omkring bevisbyrden i forhold til
hvilken/hvilke race/racer ens hund indeholder,
ligesom at alle hunde skal bære hundetegn med
ejers adresse og telefonnummer.

Vi glæder os til vores studietur til Frankrig, hvor
forbindelse med clubmatchen dernede.
Ligesom Katrine allerede har observeret og
filmet en mentaltest på en ddb, så vi arbejder
på at indsamle viden.

