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5 INITIATIVER SOM SKAL SIKRE GOD VELFÆRD FOR DANSKE HUNDE 

 

Baggrund 
I Danmark har vi 810.000 hunde fordelt på 617.935 privat hjem og alene i 2021 
registrerede Dansk Hunderegister 79.122 nye hunde i danske hjem. 
I de seneste år er priserne på hund steget markant og en hurtig gennemgang af diverse 
online platforme viser, at blandingshvalpe i januar 2022 handles til mellem 5.000 og 
10.000 kr.  
 
Efterspørgslen på hvalpe er fortsat stor i Danmark og det øger risikoen for, at hunde avles 
uden hensyn til sundhed og velfærd og afsættes uden for myndighedernes søgelys for 
profittens skyld – ikke for dyrenes. Det er et vidtrækkende problem, vi som samfund ikke 
kan sidde overhørig.  
 
Den store, økonomiske gevinst ved avl af hunde har skabt et marked, hvor hunde avles 
dels i Danmark, men også i udlandet under dårlige forhold og hvalpene sælges til 
intetanende hvalpekøbere.  
 
Dyrenes Beskyttelses afdeling for efterforskning af ulovlig handel med hvalpe håndterer 
mellem 50 og 100 sager årligt. De avles overvejende uden for Danmarks grænser under 
kummerlige forhold, og kommer ulovligt til Danmark. De kan være syge, fjernet fra tæven 
for tidligt og har ikke fået de lovpligtige vacciner, når de kommer til landet.  
 
Her følger 5 konkrete initiativer, som danner et solidt grundlag for større 
gennemsigtighed ved online handel af hunde og en bedre velfærd i den danske 
hundepopulation.  
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1. Indføre VeriPet for online handel med hunde og hvalpe 

VeriPet-systemet er en teknisk løsning, som kan begrænse ulovlig handel med hunde. 
Hunde kan kun sælges af den registrerede ejer i Dansk Hunderegister. Salgsannoncer kan 
kun oprettes af ejer, og derved er ejeroplysningerne 100% sporbare.  
VeriPet-systemet etableres i et samarbejde mellem Dansk Hunderegister, det europæiske 
kæledyrsregister EUROPETNET og de danske online platforme, hvor hundes handles, så 
som DBA og GulogGratis.dk. 
 
Fremgangsmåden for en hundeejer, der ønsker at sælge, er: 

• Hunde og hvalpe skal være mærkede og registrerede i Dansk Hunderegister, 

• Hundeejeren går på en godkendt online platform og indtaster hundens mikrochip 
nummer, 

• Hundens mikrochip nummer kontrolleres i Dansk Hunderegister, 

• En engangskode (PIN) sendes til hundeejeres mobil, og PIN-koden indtastes på 
onlineplatformen, 

• Annoncen går online, 

• Hvis PIN-koden ikke indtastes korrekt eller der er fejl i registreringsoplysningerne i 
Dansk Hunderegister, vil hundeejeren blive bedt op at opdatere 
ejeroplysningerne.  

 
Det er Dyrenes Beskyttelse vurdering, at VeriPet-systemet bør implementeres i Danmark, 
så vi får fuld gennemsigtighed ved online handel med hunde og hvalpe. Erfaringer fra 
både Irland og Schweiz vil kunne bekræfte systemets effekt. Der vil være særlige vilkår for 
Dansk Kennel Klub og internater, som videreformidler hunde.  
 
 

2. Årlig oplysningskampagne   
I 2021 blev der registreret ca. 79.122 nye hunde i Danmark, hvilket er en stigning på 26% 
sammenlignet med 2019. Det er en stor beslutning at få hund, og mange er uerfarne i 
markedet. Der er desværre flere faldgruber og skrupelløse sælgere, som ønsker profit og 
ikke tænker på, at hunden skal ud i et godt hjem, der kan møde dens behov.  
 
Dyrenes Beskyttelse mener, at Fødevarestyrelsen årligt bør gennemføre Klar Til Hund 
kampagnen, som allerede er udarbejdet og har et indhold, der kan hjælpe kommende 
hundeejere til at navigere i markedet med salg af hunde. 
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3. Kontrol ved Danmarks grænser 

Et ukendt antal hvalpe kommer ulovligt til Danmark over grænserne. Det er let at indføre 
hvalpene ulovligt, da kontrollen omkring hvalpeimporter er minimal.  
 
Dyrenes Beskyttelse mener, at en styrkelse af kontrolindsatsen ved grænseovergangene 
kan være med til at dæmme op for den ulovlige indførsel af hvalpe. Det er hvalpe, der er 
avlet under kummerlige forhold, fjernet fra tæven for tidligt og som ikke har fået de 
lovpligtige vacciner og med manglende dokumentationen herfor.  
 
 

4. Forkort sagsbehandlingen  
Hvis der findes ulovlige hvalpefabrikker, hvor lovgivningen er overtrådt, rejses der sigtelse 
mod de implicerede parter. Det er dog Dyrenes Beskyttelses erfaring, at dyreværnssager i 
dag ikke prioriteres af efterforskning, anklagemyndighed og domstole, hvilket giver en 
sagsbehandlingstid på op mod 2 år. I perioden 2010-2013 varierede den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for dyreværnssager fra anmeldelse til afgørelse mellem 266-436 dage. 
Det ses endvidere, at mens sagerne behandles, så fortsætter det ulovlige hundehold, hvor 
avleren anskaffer sig nye hunde med alvorlige konsekvenser for de hunde, der bliver 
fanget i ny mishandling.  
 
Dyrenes Beskyttelse mener, at sagsbehandlingstider i sådanne sager skal forkortes 
betydeligt. Både af hensyn til retssikkerheden men også for at undgå, at der sker 
yderligere overtrædelser af lovgivningen. Der er behov for en væsentlig opprioritering af 
sagerne ved efterforskning, anklagemyndighed og domstole.  
Politiet skal endvidere sikre, at der ikke sker yderligere overtrædelser af lovgivningen ved 
at benytte muligheden for at frakende personen retten til at eje, bruge, passe, slagte eller 
i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr, indtil sagen er endeligt afgjort. 
 
 

5. Øge strafferamme til 6 år 
Hårde straffe har en præventiv effekt på overtrædelser af lovgivningen. Strafferammen 
tillader nu kun bødestraffe på op mod 30.000 kr. for erhvervsmæssigt hundehold ved 
gentagende overtrædelser og kun fængsel i op til 2 år. Hertil kommer mulighed for 
frakendelse af ret til privat- og erhvervsmæssigt hold af dyr.  
Ved at øge strafferamme op til 6 år, vil en afledt effekt af den højere straframme være, at 
politiet får yderligere efterforskningskompetencer og dermed bedre kan efterforske sager 
om fx hvalpefabrikker og anden organiseret kriminalitet med dyr. 
 
Dyrenes Beskyttelse mener at strafferammen skal øges til 6 år, så gevinsten ved 
kriminalitet omkring hvalpefabrikker og ulovlig handel med hunde står mål med straffen. 
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