Det er forbudt:
•
•
•
•
•
•

At aflive dyr ved hængning, drukning
og kvælning. Dyr skal aflives så
smertefrit og så hurtigt som muligt
At efterlade levende hunde på
slæderejser
At efterlade hunde uden opsyn ved
bortrejse eller flytning
At afklippe hale- og ørespidser
At holde bidske hunde
At ødelægge hundens kindtænder.

Den der holder hund eller kat er
forpligtet til:
•

At sørge for at disse dyr tilses mindst
én gang om dagen
• At behandle dyrene omsorgsfuldt
• At fodre og vande dyrene
• At sørge for at syge dyr behandles
eller aflives
• At vaccinere dyret mod rabies når det
er mellem 4 og 6 mdr. og herefter
minimum hver 3. år.
• At dyret har adgang til tørt leje
• At lænke hunde over 6 mdr.
• At tævehunde med hvalpe har et
hundehus.
Som ejer er man forpligtet til at passe på
dyrene. Man er ansvarlig for dyrene
passes hvis man ikke selv har mulighed
for at passe dyrene.
Det er ejerens ansvar hvis hundene
vanrøgtes.

Hvis ikke man overholder loven bliver det
anmeldt til politiet.

Husk desuden:
•
•
•
•

At børn under 16 år kun må holde dyr
under ansvar af værges
At hunde-øer skal være godkendt
At hunde skal lænkes på mindst 3 m
kæde og hver lænke skal indeholde
mindst 1 drejeled
At løse hunde kan aflives uden
erstatning til ejeren.

Man kan idømmes bøde eller man kan
fradømmes retten til at holde dyr og
omgås dyr.
Når man fradømmes retten må man ikke
selv have hunde og man må heller ikke
passe andre folks hunde.
Er du i tvivl om noget?
Så ring og snak med dyrlægen

Lovgivningen
Dyreværnsloven er en landstingslov som
gælder for hele Grønland.

Det er aldrig dyrenes skyld
hvis man ikke overholder
loven.

Dyreværnsloven blev vedtaget i 2003 og
trådte i kraft i 2004. Loven er lavet for at
sikre at alle dyr behandles forsvarligt og
beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse
og angst.
Dyreværnsloven suppleres af lov om
slædehunde samt hunde- og kattehold fra
1998 der giver mere specifikke detaljer for
hunde og katte hold. Denne lov gælder også
for hele landet.

DYRLÆGEN
INFORMERER
OM
DYREVÆRN

Derudover har kommunerne lokale
vedtægter for hunde- og kattehold.

Der er ingen undskyldning.
Kan man ikke passe sine
dyr bør man sørge for at de
bliver aflivet.
HVAD BETYDER DET FOR
DIG?

