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Til adressanterne på vedlagte liste 
 
 

 

Den 10. juni 2013 
Sagsnr.: 13-6072-000003 
TIPA – Økologi & Land-
brugslov 

 
 
 
 
 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred 

(Ændring af reglerne om aflivning af hunde, katte og tamkaniner samt 

ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.) 
 
Med henblik på bemærkninger sendes udkast til: 
 

• forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred (Ændring af reglerne om 
aflivning af hunde, katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve op-
tagelsespenge m.v.) 

 
Eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet bedes sendt til landbrugslo-
ven@naturerhverv.dk senest:  

Fredag den 9. august 2013 

 
Eventuelle spørgsmål til lovudkastet kan rettes til Center for Jordbrug, Økologi & 
Landbrugslov:  
landbrugsloven@naturerhverv.dk, eller Tina Prakash, tlf.: 45 26 38 93. 
 
Der gøres opmærksom på, at høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen på 
www.borger.dk efter høringsfristens udløb. 
 
Hovedelementerne i lovforslaget:  
1. Ændring af loven, så det ikke længere er tilladt at skyde eller på anden måde aflive 

andres omstrejfende hunde, katte og tamkaniner, medmindre det er i nødværge. Det 
vil fortsat være tilladt at jage dyret væk fra sin grund.  

2. Fjerne regler om hunde fra mark- og vejfredsloven og samle reglerne om hunde i 
hundeloven.  

3. Indføre et incitament til at holde dyr på egen grund ved at ejeren kan få en bøde, 
hvis dyret er til væsentlig gene for f.eks. naboen, uden man behøver at have prøvet 
at indfange det først.  

4. Indføre et incitament til at holde hunde på egen grund ved at lave en bestemmelse i 
hundeloven, der giver politiet mulighed for, eventuelt ved hjælp af trejdepart (f.eks. 
en dyreværnsorganisation) at internere hunde, der strejfer på privat grund. Hundens 
ejer skal betale omkostningerne i forbindelse med interneringen.   

5. Ophæve retten til optagelsespenge. 
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Husdyr i loven er: F.eks. nyttedyr i landbruget, som heste, kvæg, svin, får, geder og 
fjerkræ samt visse kæledyr som hunde, katte, marsvin og lignende. Desuden omfatter 
loven pelsdyr opdrættet i fangeskab samt tamkaniner. Pelsdyr omfatter ræve, vaskebjør-
ne, stinkdyr, sølvgrævlinge, oppossum, måre, herunder mink, zobel og ildere samt andre 
kødædrende pelsdyr såvel som sumpbævere og chinchilla. Vildt, der opdrættes i menne-
skelig varetægt, så som rådyr, dådyr, fasaner, m.v., er også omfattet af loven.  
 
Husdyr er ikke: Vildt, dvs. pattedyr og fugle, hvoraf der findes en vildtlevende ynglende 
bestand i landet. Ulve er ikke omfattet af loven. Dyr i cirkus og zoologiske haver m.v. 
falder også uden for husdyrbegrebet i mark- og vejfredsloven.  
 
Nødværge i loven er: At det er tilladt at skyde eller på anden måde aflive et dyr, hvis det 
angriber andre husdyr, eller der er overhængende fare for, at det angriber husdyr, men-
nesker eller ejendom. 

 
Forslag til ændring af hundeloven forventes sendt i høring ultimo august 2013 og frem-
sat i Folketinget ultimo november 2013. Forslag til ændring af mark- og vejfredsloven 
forventes fremsat i Folketinget samtidig med forslag til ændring af hundeloven og for-
ventes at træde i kraft samtidig med ikrafttræden af den reviderede hundelov. 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Tina Prakash 
Center for Jordbrug, Økologi & Landbrugslov 
Tlf. nr.: 4526 3893 
E-mail: tipa@naturerhverv.dk  


