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Indledning 

Denne vejledning er udarbejdet af Veterinærafdelingen under Departementet for Fiskeri, Fangst 
og Landbrug, Grønlands Selvstyre, med det formål at vejlede nuværende og fremtidige 
hundeejere om indholdet af de ændringer, som er foretaget i Landstingslov nr. 18. af 30. oktober 
1998 om slædehunde og hunde- og kattehold. 
 
Ændring af slædehundedistriktet 

Da kommunalreformen har ændret kommunegrænserne, har det være nødvendigt at omdefinere 
slædehundedistriktet. Slædehundedistriktet er nu defineret som området nord for den 66. 
breddegrad på Vestkysten, Nordgrønland og hele Østkysten ned til Kap Farvel øst for den 44. 
vestlige breddegrad. Slædehundedistriktet er forbeholdt slædehunde, og andre hunderacer må 
ikke forefindes i området på nær godkendte tjenestehunde, fx politihunde.  
 
Aflivning af hunde 

Det er blevet mulig for politiet at aflive hunde, som ved angreb har skambidt mennesker eller 
andre dyr, uden at ejeren kan få erstatning for tabet af hunden.  
 
Forbud mod kamp- og muskelhunde 

Det er fra 1. januar 2012 forbudt i Grønland at besidde, indføre eller avle følgende 13 hunderacer: 
 
Pitbull terrier 
Tosa inu 
Amerikansk staffordshire terrier 
Fila brasileiro 
Dogo argentino 
Amerikansk bulldog 
Boerboel 
Kangal 
Centralasiatisk ovtcharka 
Kaukasisk ovtcharka 
Sydrussisk ovtcharka 
Tornjak 
Sarplaninac. 
 
Forbuddet gælder også besiddelse eller avl af krydsninger, hvori en eller flere af de forbudte 
hunderacer indgår. Forbuddet mod besiddelse betyder også, at det er forbudt for privatpersoner, 
herunder turister, at medbringe de forbudte hunde under fx ferieophold i Grønland. I bilag 1 kan 
du se billeder af de forbudte hunderacer. 
 
 
 



Må jeg beholde min hund? 
Hvis man senest den 1. januar 2012 har erhvervet en hund, som er omfattet af forbuddet, må man 
beholde den, men man må ikke avle på den. Dette betyder, at en hunhund omfattet af forbuddet 
ikke må få hvalpe. Som ejer af en hanhund omfatter af forbuddet må du ikke lade hunden 
bedække en hunhund. 
Hvis man senest den 1. januar 2012 har erhvervet en hund, som er omfattet af forbuddet, skal 
man overholde følgende krav: 
 

1 Når hunden befinder sig på gader, veje, stiler, pladser mv., der er åbne for almindelig 
færdsel, skal hunden altid føres i en fast line/snor med en maksimal længde på 2 meter 

 
2 Hunden skal være forsynet med forsvarlig, lukket mundkurv 

 
3 Hunden må ikke overdrages, dvs. den må ikke sælges, gives bort mv. 

 
Kravet om, at hunden altid skal føres i en fast line/snor med en maksimal længe på 2 meter, 
gælder også i det åbne land, hvilket vil sige områder uden for by- og bygdezone.  
 
Hvis man efter den 1. januar 2012 har erhvervet en hund, der er omfattet af forbuddet, kan 
politiet træffe afgørelse om, at hunden skal aflives. Hunde, der er indført, født, overdraget eller 
solgt efter denne dato, kan ligeledes blive krævet aflivet af politiet.  
 
Må jeg lade andre passe min hund? 
Personer, der ejer hunde, der er omfattet af forbuddet, kan lade andre passe hunden i forbindelse 
med ferie eller lignende, ligesom det kan overlades til andre at lufte hunden. Der skal være tale 
om en afgrænset tidsperiode.  
 
Hunden må ikke overlades i så lang tid, at der reelt er tale om en overdragelse. Er der fx tale om 
et udlandsophold, som strækker sig ud over almindelig ferie, vil der som udgangspunkt være tale 
om reel overdragelse. Det er op til politiet i den konkrete sag at vurdere, om der er tale om 
overdragelse eller ej.  
Når andre passer hunden, skal de overstående krav ligeledes overholdes.  
 
Kan jeg få dispensation for forbuddet eller kravene i overgangsordningen?  
Loven indeholder ikke mulighed for at dispensere fra forbuddet eller fra overgangsordningens 
krav om mundkurv, snor mv. Det er således ikke muligt for politiet at give tilladelse til besiddelse 
mv. af en forbudt hund, der ikke er omfattet af overgangsordningen, eller til, at hunde, der er 
omfattet af overgangsordningen, luftes uden snor eller mundkurv, eller at de overdrages.  
 
Hunde, der ser ud som en kamp- og muskelhund 
Hvis der er tvivl om, hvorvidt en hund tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er 
forbudte, kan politiet stille krav om, at ejeren dokumenterer hundens race eller type. Det er 
således ejeren, som skal bevise, at hunden ikke er omfattet af forbuddet. 
 
Politiet skal dog i første omgang fx på baggrund af en hunds udseende eller oplysninger fra ejer 
eller andre have en rimelig grund til at formode, at der kan være tale om en hund, der er omfattet 



af forbuddet, før det kræves, at ejeren skal skaffe den nødvendige dokumentation for, at den 
pågældende hund ikke er omfattet af forbuddet.  
 
Hvilken dokumentation skal ejeren fremskaffe? 
Der er i loven ikke fastlagt krav til, hvilken dokumentation ejeren skal kunne fremlægge for at 
bevise hundens race. Ejeren kan fx fremlægge stambog vedrørende hunden, erklæringer fra 
personer, der kan redegøre for hundens afstamning, information fra kennel mv.  
 
Det er i dag ikke umiddelbart mulig ved hjælp af fx dna-test eller for en dyrlæge at bestemme en 
hunds præcise race. Man bør derfor som ejer sikrer sig fx en stamtavle, hvis man anskaffer sig en 
hund, der ligner en af de racer, der er omfattet af forbuddet. I den forbindelse er det naturligvis en 
forudsætning, at oplysningerne er korrekte.  
 
Hvornår skal man være særlig opmærksom på at sikre sig dokumentation for en hunds race? 
Køber man en hund, der har udseendemæssige træk til fælles med en af de forbudte racer, 
anbefales det at være særlig opmærksom på at få dokumentation for hundens race.  
 
Følgende hunde har visse udseendemæssige træk til fælles med en eller flere af de forbudte racer, 
og man bør ved anskaffelsen af sådanne hunde være særligt opmærksom på at sikre sig 
dokumentation for hundens race: 
 
Polski owczarek podhalanski 
Cao fila de sao miguel 
Dogue de bordeaux 
Bullmastiff 
Mastiff 
Mastino napoletano 
Cane corsa italiano 
Staffordshire bullterrier 
Dogo canario 
Anatolsk hyrdehund 
Iberisk dogge. 
 

Har du yderligere spørgsmål til den nye hundelov, er du velkommen til at kontakte 
Veterinærafdelingen, Grønlands Selvstyre, på telefon 34 56 00 eller uumasut@nanoq.gl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bilag 1 – Billeder af de forbudte hunderacer.  
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