
Ministeriet for Fødevarer, Slotsholmsgade 12 Tel +45 33 92 33 01 fvm@fvm.dk
Landbrug og Fiskeri DK-1216 København K Fax +45 33 14 50 42 www.fvm.dk

Folketingets Udvalg for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri

København,13. februar 2014
Sagsnr.: 23643
Dok.nr.: 631842

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 22 til L 92 stillet den 27. januar 2014
efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Spørgsmål nr. 22:

”Forventer ministeren at have en afklaring på, om der kan indføres et DNA-register inden 
lovforslaget vedtages, således at reglerne om omvendt bevisbyrde kan fjernes?”

Svar:

Fødevareministeriet har fået undersøgt mulighederne for oprettelse af et DNA-register til brug for 
identifikation af hundes race. 

Teoretisk er det muligt at etablere et DNA-register; men detvurderes pt., at der er mange 
udfordringer i forhold til dette. Der er tale om udfordringer af både af rent faglig men også af rent 
praktisk håndterbar karakter, hvilket betyder, at et DNA-register ikke findes at kunne give den 
retssikkerhedsmæssige tryghed, der bør være formålet med et sådan register.

Det er for det første usikkert, om der overhovedet kan etableres en DNA-profil for de 13 racer. 
Baggrunden er, at der er tvivl om, hvorvidt det er muligt at indsamle det nødvendige gen-
materiale, der skal til for at kunne danne en DNA-profil. Samtidig vil hunde, der er importerede,
ikke kunne identificeres via et dansk register, idet DNA-profilerne vil være forskellige fra fx USA til 
Danmark. Samtidig vil det være vanskeligt at fastsætte en grænse for, hvor stor en del af en 
forbudt race, en hund skal indeholde, før den skal aflives. Enhver grænse vil betyde, at der vil 
kunne opståusikkerhed om, hvorvidthunde, der ligger lige over eller under grænsen, er så farlige, 
at de bør aflives. 

Samlet set vurderes det derfor umiddelbart, at etableringen af et DNA-register ikke skal 
iværksættes.

Dan Jørgensen
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