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Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold
Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om
slædehunde samt hunde- og kattehold, som er ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 18. november
2010 og Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011.
Lovens formål
Loven skal sikre en bestand af sunde hunde og katte i Grønland, beskytte den grønlandske
slædehund samt beskytte mennesker, dyr og omgivelser mod skader forvoldt af hunde og katte.
Loven gælder for alle hunde og katte, uanset om disse holdes eller bruges erhvervsmæssigt eller ej.
Dette betyder, at både slædehunde, som anvendes til jagt og fangst og kæledyr, er omfattet af lovens
bestemmelser.
Hvad er man forpligtet til efter loven?
Når man holder hund eller kat, er man forpligtet til at behandle dyret forsvarligt og beskytte det
bedst muligt mod smerte, lidelse og væsentlig ulempe. Dette betyder, at man skal behandle dyret
under hensynstagen til etiske og dyreværnsmæssige aspekter. Man skal behandle dyret efter dyrets
behov, f.eks. må en slædehund godt stå lænket ude i kulde og frost, mens en kat ikke må, da katten
ikke kan klare disse klimatiske forhold i længere tid, hvorfor dette ikke vil være en forsvarlig
behandling af dyret.
Alle, som holder hund eller kat, skal sørge for, at dyret behandles omsorgsfuldt, herunder at dyret
bliver fodret, vandet og passet i overensstemmelse med dyrets fysiologiske, adfærdsmæssige og
sundhedsmæssige behov.
Dette betyder, at man skal fodre, vand og passe ens dyr, alt efter hvilket dyr der er tale om f.eks.
skal en kat ikke have lige så meget mad og vand som en fuldvoksen slædehund, som anvendes til
slædekørsel flere gange om ugen.
Men alle hunde og katte skal have mad og vand efter deres behov, ellers overtræder man loven!
Hunde og katte skal have adgang til et tørt leje. Dette betyder, at man ikke må holde sine
slædehunde på et område, hvor der tit er oversvømmelser, så hunden er nødt til at stå i vand og ikke
har mulighed for at stå eller ligge på et tørt sted.
En kat må ikke til stadighed opbevares i et bur. En kat skal kunne bevæge sig.
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Som ejer af en hund eller kat er man forpligtet til at tilse dyret mindst 1 gang om dagen for at
tjekke, at dyret har adgang til et tørt leje, vand og give det mad. Men også for at se om der er hunde,
som har revet sig løs, eller om der er sammenfiltret kæder, tilskadekomne hunde m.v.
Krav om tilsyn gælder også for hunde udsat på godkendte hundeøer!
Dette betyder også, at dyret skal have opfyldt sine behov hele året, og ikke kun når man f.eks.
anvender slædehunde til slædekørsel. Hunden skal også fodres, vandes og tilses om sommeren, så
hunden kan opbygge muskler til når den skal trække en slæde.
Det er strafbart, hvis man ikke fodrer, vander, passer eller tilser sine dyr og kan medføre
politianmeldelse, hvor man kan blive idømt en bøde. Ved grov eller gentagene overtrædelse kan
man blive idømt forbud mod hold af eller omgang med husdyr. Dette betyder at man ikke må holde
dyr selv eller passe dyr for andre mennesker, heller ikke en kort periode f.eks. i en ferie.
Alle hunde over 6 måneder skal holdes lænket i kæde, indespærret, lukket inde i en løbegård eller
føres i line. En hund må derfor ikke gå tur med sig selv!
Fårehunde eller tjenestehunde, f.eks. politi og toldhunde under kommando, hunde, der uden for
byområder anvendes til jagt eller fritidsaktivitet og er under kommando samt hunde udsat på
godkendte hundeøer skal ikke være lænket, indespærret, lukket inde eller føres i line. Dette er dog
under forudsætning af, at man har kontrol over hunden og kan kalde den til sig, hvis den kommer i
nærheden af mennesker.
Som hundeejer er man erstatningspligtig for skader, som ens hund har forårsaget. Hvis ens hund har
ødelagt noget, skal man erstatte dette.
Personer under 16 år må kun holde hunde og katte under forældres eller værges overopsyn og
ansvar. Dette betyder ikke, at børn under 16 ikke må holde dyr, men det betyder, at det er
forældrene eller barnets værge, som har ansvaret for dyret, hvis barnet ikke tager sig af det.
Hvad er forbud efter loven?





Det er forbudt at holde bidske hunde.
Det er forbudt at afholde hundekampe.
Det er forbudt at efterlade levende hunde i fangst- og jagtområder, på slæderejser eller under
væddeløb.
Det er forbudt at efterlade levende hunde eller katte uden fornødent opsyn ved flytning eller
bortrejse. Skal du på rejse, skal du aftale pasning af din hund eller kat, ellers overtræder du

Side 2 af 7

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Nunatsinni Uumasut nakorsaqarfiat Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfik
Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland






loven. Hvis du ikke har mulighed for at passe din hund eller kat under en flytning, skal du
aftale pasning af dyret, ellers overtræder du loven.
Afklipning af hale- og ørespidser er forbudt, med mindre det fortages af en dyrlæge.
Det er forbudt mekanisk eller på anden måde at beskadige hundens tænder. Dette gælder
også for slædehunde. Det er således ikke længere tilladt at klippe tænderne på slædehunde!
Det er forbudt at fjerne kattes kløer.
Det er forbudt at foretage operative eller andre indgreb på hunde eller katte, som har til
formål at ændre dyrets udseende.

Fra 1. januar 2012 må man ikke avle eller indføre følgende hunderacer eller krydsninger her af:
Pitbull terrier, Tosa inu, Amerikansk staffordshire terrier, Fila brasileiro, Dogo argentino,
Amerikansk bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Sydrussisk
ovtcharka, Tornjak og Sarplaninac.
Såfremt man er ejer af en kamp- eller muskelhund, der er omfattet af forbuddet pr. 1. januar 2012,
skal hunden føres i line på maks. 2 meter og have en mundkurv på, når den er i det offentlige rum.
Det er ikke tilladt at sælge eller overdrage sådanne hunde efter den 1. januar 2012.
Læs mere om besiddelse, avl og indførsel af hunderacer, som er omfattet af forbuddet i den
særskilte vejledning om dette.
Man kan frakendes retten til at beskæftige sig personligt med hunde ved dom for bestandigt eller for
nærmere tidsrum, hvis den pågældende:
 Har anvendt en hund til angreb på eller som trussel mod mennesker eller dyr.
 Har undladt at holde sin hund tilbage, da vedkommende bemærkede, at hunden overfaldt
mennesker eller dyr.
 Har afholdt hundekampe.
Aflivning af hunde
Den, som vil aflive en hund, skal sikre, at dette foregå så hurtigt og smertefrit som muligt.
Det er ikke tilladt at aflive hunde ved drukning, kvælning eller hængning. Det anbefales, at man
afliver en hund ved skydning. Det er kun dyrlæger, som må foretage medicinsk aflivning af dyr.
Såfremt hunden er mistænkt for at være angrebet af rabies, skal man forsøge at undgå at skyde dyret
i hovedet, da dette skal indsendes til diagnose.
Kamp- og muskelhunde, der er omfattet af forbuddet som besiddes, indføres eller avles i strid med
loven, aflives uden erstatning for dyrets ejer ved politiets foranstaltning og for ejernes regning.
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Hunde, som ved angreb, har skambidt mennesker eller andre dyr, skal straks aflives ved politiets
foranstaltning for ejernes regning, og aflivning af disse hunde sker uden erstatning til dyrets ejer.
Dette betyder, at hvis en hund, lænket eller ej, tager en fugl eller gnaver, f.eks. en mus, skal den
ikke aflives, da dette anses som en del af hundens naturlige adfærd. Hvis en hunhund bider andre
hunhundes hvalpe med dødelig udgang, eller hvis 2 hunde slås med dødelig udgang for den ene, vil
det være op til politiet, eventuelt i samråd med en dyrlæge, at fastslå, om der er tale om naturlig
adfærd, eller om hunden er aggressiv og dermed skal aflives. Politihunde, som ved angreb har
skambidt mennesker eller andre dyr, er undtaget, såfremt hændelsen har fundet sted i tjenesten. En
politihund, som uden for tjenesten angriber og skambider et menneske eller andre dyr, skal også
straks aflives uden erstatning og for ejernes regning.
Det er strafbart, hvis man ikke afliver hunde i overensstemmelse med lovens bestemmelser og kan
medføre politianmeldelse, hvor man kan blive idømt en bøde. Ved grov eller gentagen overtrædelse
af forbuddet mod aflivning ved drukning, kvælning eller hængning kan man blive idømt forbud
mod hold af eller omgang med husdyr. Dette betyder, at man ikke må holde dyr, og man må eller
ikke passe dyr for andre mennesker, heller ikke en kort periode f.eks. i en ferie.
Idømmes man et forbud mod hold af eller omgang med dyr kan dette være for bestandigt eller for
en tidsbegrænset periode på mindst 1 år. Hvis man holder dyr i den periode, hvor man er frakendt
retten til at holde dyr, kan man yderligere blive idømt en bøde.
Aflivning af løse hunde
Alle løse hunde, der udgør en konkret fare for andre kan aflives uden erstatningsansvar over for
ejeren. Efter grundloven er man som udgangspunkt erstatningsansvarlig ved indgreb i personers
ejendomsret. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, hvor indgrebet foretages med henblik på at
afværge fare. Det er på denne baggrund Ombudsmandens opfattelse, at den gældende retstilstand
kun giver adgang til erstatningsfri aflivning, hvis de pågældende løse hunde optræder aggressivt,
eller der løber flere hunde i flok således at de virker faretruende.
Hunde, der optræder fredeligt, kan ikke uden videre aflives. En slædehund, som har revet sig løs,
men ellers går fredeligt rundt, kan ikke aflives uden erstatningsansvar over for ejeren.
Det er kun, når en hund er aggressiv og derfor til fare for andre, at den kan aflives uden
erstatningsansvar!
Dette gælder ikke, hvis der er tale om fårehunde eller tjenestehunde, f.eks. politi og toldhunde,
under kommando, hunde, der uden for byområder anvendes til jagt eller fritidsaktivitet og er under
kommando, samt hunde udsat på godkendte hundeøer skal ikke være lænket, indespærret, lukket
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inde eller føres i line. Dette er dog under forudsætning af, at man har kontrol over hunden og kan
kalde den til sig, hvis den kommer i nærheden af mennesker.
Det er strafbart, hvis man ikke afliver hunde i overensstemmelse med lovens bestemmelser og kan
medføre politianmeldelse, hvor man kan blive idømt en bøde. Ved grov eller gentagen overtrædelse
af forbuddet mod aflivning ved drukning, kvælning eller hængning kan man blive idømt forbud
mod hold af eller omgang med husdyr. Dette betyder, at man ikke må holde dyr, og man må eller
ikke passe dyr for andre mennesker, heller ikke en kort periode f.eks. i en ferie.
Idømmes man et forbud mod hold af eller omgang med dyr, kan dette være for bestandigt eller for
en tidsbegrænset periode på mindst 1 år. Hvis man holder dyr i den periode, hvor man er frakendt
retten til at holde dyr, kan man yderligere blive idømt en bøde.
Aflivning af katte
Den, som vil aflive en kat, skal sikre, at dette foregår så hurtigt og smertefrit som muligt. Det er
ikke tilladt at aflive katte ved drukning, kvælning eller hængning. Det anbefales, at man afliver en
kat ved skydning eller gasning. Det er dyreværnsmæssigt forsvarligt at aflive en kat ved skydning
eller gasning. Såfremt katten er mistænkt for at være angrebet af rabies, skal man forsøge at undgå
at skyde den i hovedet, da dette skal indsendes til diagnose.
Det er strafbart, hvis man ikke afliver katte i overensstemmelse med lovens bestemmelser, og det
kan medføre politianmeldelse, hvor man kan blive idømt en bøde. Ved grov eller gentagen
overtrædelse af forbuddet mod aflivning ved drukning, kvælning eller hængning kan man blive
idømt forbud mod hold af eller omgang med husdyr. Dette betyder, at man ikke må holde dyr, og
man må eller ikke passe dyr for andre mennesker, heller ikke en kort periode f.eks. i en ferie.
Idømmes man et forbud mod hold af eller omgang med dyr kan dette være for bestandigt eller for
en tidsbegrænset periode på mindst 1 år. Hvis man holde dyr i den periode, hvor man er frakendt
retten til at holde dyr, kan man yderligere blive idømt en bøde.
Særlige bestemmelser vedr. slædehundedistrikterne
Ved slædehundedistrikter forstås området nord for 66. breddegrad på Vestkysten, Nordgrønland og
hele Østkysten ned til Kap Farvel øst for 44. vestlig længdegrad.
Slædehundedistrikterne er forbeholdt den grønlandske slædehund. Al indførsel af andre hunde er
forbudt. Dog kan Naalakkersuisut give tilladelse til indførsel af tjenestehunde, f.eks. politi og
toldhunde samt hjælpehunde, såfremt man opfylder visse betingelser, f.eks. krav om sterilisering.
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Dette krav stilles for at holde den grønlandske slædehund fri for blandinger og krydsninger med
andre racer.
Slædehunde, som har været ført ud af slædehundedistrikterne, må kun genindførsel efter en særlig
tilladelse fra Naalakkersuisut. Dette er for at beskytte racen som helhed og mindske risikoen for
sygdomme.
Det er ikke tilladt at holde slædehunde uden for slædehundedistrikterne, og Naalakkersuisut kan
ikke give tilladelse til dette. Dette er for at sikre, at der ikke opstår kolonier af slædehunde uden for
slædehundedistrikterne, da disse områder er oprettet for at beskytte denne særlige race.
Kunstsig sædoverføring og ægtransplantation på grønlandske slædehunde må kun finde sted efter
særlig tilladelse fra Naalakkersuisut.
Det er tilladt at holde katte både i- og uden for slædehundedistrikterne.
Tilsyn og påtale efter loven
Enhver, der har en formodning om, at en hund eller kat behandles uforsvarligt, skal omgående
anmelde dette til en dyrlæge, politiet eller til kommunefogeden.
Dyrlægen, politiet eller kommunefogeden skal straks underrette Naalakkersuisut
(Veterinærafdelingen) om anmeldelsen. Naalakkersuisut (Veterinærafdelingen) meddeler politiet
eller kommunefogeden, om det må antages, at der foreligger uforsvarlig behandling af hunden eller
katten.
Behandles hunde eller katte uforsvarligt, kan politimesteren give den ansvarlige (ejeren) pålæg om
dyrets behandling, f.eks. pålæg om, at dyret skal fodres eller vandes.
Er dyret sygt eller kommet uhelbredeligt til skade, kan politimesteren meddele pålæg om aflivning,
hvis det medfører unødig lidelse at lade dyret leve, f.eks. hvis dyret er kommet slemt til skade, og
dets liv ikke stå står til at redde, kan politimesteren give besked om, at dyret skal aflives i
overensstemmelse med lovens bestemmelser om aflivning uden erstatning til dyrets ejer.
Et pålæg skal være skriftligt, og dyrets ejer skal have lejlighed til at udtale sig og komme med en
forklaring på de forhold, ejerne pålægges at bringe i orden. Dette gælder ikke, hvis det er
nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret eller den ansvarlige skønnes at være
bortrejst.
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Efterkommer ejerne af en hund eller kat ikke de pålæg, som er givet, kan politimesteren lade dyret
aflive uden erstatning til dyrets ejer.
Hvis man har fået et pålæg eller har fået aflivet sit dyr efter man ikke har efterlevet et pålæg kan
man indbringe sagen for domstolene. Anmodning om dette skal fremsættes over for politimesteren
inden 14 dage efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.
Indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen (pålægget)
ikke bliver udsat, indtil der er faldet dom i sagen.
Ud over Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold med
senere ændringer finder Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn også anvendelse
ved hold af hunde og katte.
Endvidere findes der også kommunale vedtægter om hunde- og kattehold, man som ejer af et eller
flere af disse dyr også skal overholde.
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