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Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 99 til L92 stilletden 24. april 2014.

Spørgsmål nr. 99 til L92:

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 23. april 2014 fra Foreningen FairDog, jf. L 92 -
bilag 44.”

Svar:

Foreningen Fair Dog har ved brev af 23. april 2014 fremsendt bemærkninger til besvarelsen af 
spørgsmål nr. 98 til L92. 

Jeg vil gerne på ny understrege, at dyreværnsloven naturligvis også gælder for hunde, der 
interneres under behandlingen af sager i medfør af hundeloven.Jeg kan imidlertid ikke udtale mig 
om de konkrete sager og billeder, som foreningen har medsendt henvendelsen af 11. april 2014,
og som – efter det af foreningens oplyste- er anmeldt til politiet. 

I forhold til foreningens bemærkninger om, at jeg med besvarelsen af spørgsmål 98 ikke tager 
stilling til, hvorvidt det er forsvarligt, at hunde bliver interneret så længe under de forhold, som
beskrives i foreningens henvendelse af 11. april, henviser jeg til besvarelsen af spørgsmål 11 til
L92. 

Det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 11 til L92, at jeg ikke støtter ændringsforslag nr. 8 og nr. 
10 til L92. Det kan hertil uddybende præciseres, at der i forhold til sagsbehandlingstider må 
sondres mellem den tid, der går, mens en sag behandles af politiet, og den tid, der går, hvis en 
sag bliver indbragt for domstolene og skal behandles der. En domstolsbehandling kan tage lang tid, 
i nogle tilfælde år. Det er min opfattelse,atindbringelse af en sag for domstolene, derfor kan 
bevirke, at interneringen af en hund får en mere permanent end midlertidig karakter. Det er ikke 
ønskeligt, da et internat ikke kan erstatte et permanent hjem for den berørte hund. 

Derimod er det min opfattelse, at internering under politiets behandling af sagerne er nødvendig af 
hensyn til efterforskningen. Men jeg vil gerne understrege, at hundene- uanset 
sagsbehandlingstiden –naturligvis skal interneres under dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige forhold. 
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Internater og hundepensioner, som holder mere end fire hunde af gangen, er omfattet af 
bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og 
hundeinternater, og skal registreres og have tilladelse til denne aktivitet fra Fødevarestyrelsen. 

Fødevarestyrelsen vil med foreningens henvendelse in mente, og i lyset af, at vi nærmer os 
feriesæsonen, hvor det også er højtid for pensions- og internatanbringelser generelt, tage initiativ 
til at indskærpe de gældende regler overfor registrerede internater og pensioner. 

Dan Jørgensen

/ Tanja Andersen


