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Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 17. april 2008 

Tillægsbetænkning 

over 

 Forslag til lov om ændring af lov om hold af heste 
 (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste) 

[af justitsministeren (Lene Espersen)] 

 

1. Udvalgsarbejdet 

Lovforslaget blev fremsat den 30. januar 2008 og var til 1. behandling den 22. februar 2008. Lov-

forslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Udvalget afgav betænkning 

den 3. april 2008. Lovforslaget var til 2. behandling den 15. april 2008. Udvalget har den 15. april 

2008 optaget lovforslaget til fornyet udvalgsbehandling mellem 2. og 3. behandling. 

Møder 

Udvalget har, efter lovforslaget blev optaget til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 

møde. 

2. Indstillinger og politiske bemærkninger 

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behand-

ling. 

Socialdemokratiet støtter lovforslaget, men havde gerne set, at de foreslåede regler om objektivt 

ansvar og pligt til at tegne ansvarsforsikring blev udvidet til også at omfatte skader forvoldt af andre 

større løsgående husdyr end heste. 

Socialdemokratiet opfordrer justitsministeren til at drøfte med Forsikring & Pension, om den pul-

jelignende erstatningsordning for skader forvoldt af ukendte heste og uforsikrede heste, som forsik-

ringserhvervet er indstillet på at oprette, kan udvides til at omfatte skader forvoldt af andre større 

løsgående husdyr end heste, herunder køer, strudse, hjorte fra hjortefarme, æsler, lamaer og geder 

m.v. Denne opfordring skal ses i lyset af, at antallet af ulykker forvoldt af andre større husdyr end 

heste er forholdsvis begrænset, og at de økonomiske konsekvenser af en sådan (udvidet) ordning 

dermed er forholdsvis begrænset for forsikringsselskaberne, mens det på den anden side kan være 

overordentlig væsentligt for de personer, som bliver involveret i en ulykke med andre større husdyr 

end heste, at der i alle tilfælde kan udredes en erstatning. 

 Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for til-

lægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke 

adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen. 

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen. 

 

Retsudvalget (2. samling)
L 59 - Bilag 13 
Offentligt            



 2 

 

 

 

  Kim Andersen (V)   Søren Pind (V)   Karsten Nonbo (V)   Peter Skaarup (DF) fmd.  

Marlene Harpsøe (DF)   Colette L. Brix (DF)   Tom Behnke (KF)   Vivi Kier (KF)   

Naser Khader (NY)   Karen Hækkerup (S)   Magnus Heunicke (S)   Mogens Jensen (S)   

Julie Skovsby (S)   Anne Baastrup (SF) nfmd.  Karina Lorentzen (SF)   

Simon Emil Ammitzbøll (RV)   Line Barfod (EL)  

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i 

udvalget. 

Folketingets sammensætning 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47  Ny Alliance (NY) 3 

Socialdemokratiet (S) 45  Inuit Ataqatigiit (IA) 1 

Dansk Folkeparti (DF) 25  Siumut (SIU) 1 

Socialistisk Folkeparti (SF) 23  Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 

Det Konservative Folkeparti (KF) 17  Sambandsflokkurin (SP) 1 

Det Radikale Venstre (RV) 9  Uden for folketingsgrupperne  2 

Enhedslisten (EL) 4  (UFG)  

 


