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SAMMENFATNING 

I denne uppsats laves en risikovurdering af muligheden for at mennesker bides af hunde 

i Danmark. Som en del af denne risikovurdering analyseres effekten af indførelsen af 

forbud mod specifikke hunderacer i dansk lovgivning. Desuden analyseres konteksten 

for lovgivningen ved hjælp af modeller for risikostyring udviklet af James Reason og 

William Haddon Jr. Konklusionen er at det danske samfund fortsat er sårbart for 

hundebid af mennesker samt at indførelsen af forbudet mod specifikke racer ikke har 

haft en effekt på antallet af behandlingskrævende hundebidsskader, som modtages i 

sundhedsvæsnet. Uppsatsen påviser at der er størst risiko for at blive bidt af en hund i 

det private rum og i lokalområder. Uppsatsen afdækker at den danske stat ikke har 

adresseret de vigtige faktorer: kontekst, situation og relation mellem menneske og hund 

i forbindelse med hundebids opståen. 

 

 

SUMMARY 

This Master thesis contains a risk assessment regarding the possibility for humans to be 

bitten by dogs in Denmark. As a part of this risk assessment the thesis contains an 

analysis of the effect of the introduction of legal bans of specific breeds in Denmark. 

Furthermore, the thesis contains an analysis of the societal context for the Danish 

legislation. This is done with back ground in models of risk management developed by 

James Reason and William Haddon Jr. The conclusion is that the Danish society 

continuously is vulnerable regarding the risk of humans being bitten by dogs – and that 

the ban of certain breeds have been without effect on the number of persons seeking 

hospital care for dog bites. The thesis demonstrates that the risk of human dog bites is 

highest in the private sphere and in the local area. The thesis reveal that the Danish state 

has failed to target the principal factors: context, situation and relation between man 

and dog in connection to situations where dog bites occur. 
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FORORD 

Min motivation for at skrive denne masteruppsats i Riskhantering kommer fra to kilder:  

For det første: Jeg har i ti år arbejdet som lærer i den danske grundskole. Fra denne 

erhvervserfaring ved jeg, at man som elev i grundskolen fra 0. – 9. klasse møder en 

række emner, som er timeløse fag. Dette er ofte emner, som har et 

folkesundhedsperspektiv eller et risikohåndteringsperspektiv. Folkeskoleloven, § 7 

fastslår således, at danske skoleelever skal undervises i ”Færdselslære” og ”Sundheds- 

og seksualundervisning og familiekundskab” (Undervisningsministeriet 2016). Dette er 

såkaldte timeløse fag. Derudover møder danske skoleelever emner i de egentlige fag, 

som kan siges at have et folkesundhedsperspektiv eller et risikostyringsperspektiv. 

Danske skoleelever har, når de når til afgangsprøven, været undervist i blandt andet 

ernæring, kropskultur, førstehjælp, brandslukning, bæredygtighed og IT-sikkerhed. Man 

kan altså spore en tendens hos den danske stat til at uddanne de kommende voksne til 

individuel og kollektiv resiliens. Men et emne mangler på denne liste over obligatoriske 

emner: Omgang med hunde. Taget i betragtning, at vi i Danmark har 546.000 hunde 

fordelt på 449.000 familier (Nielsen 2000:1), så har jeg altid i mine lærerår undret mig 

over at det var muligt at tage folkeskolens afgangsprøve uden at have haft en 

obligatorisk introduktion til den mulige risikofaktor, som hunde er. 20% af danske 

familier holder hund (Nielsen 2000:1) – muligheden for eksponering for hund er for 

danskere lige så stor som muligheden for eksponering for mange af de andre 

risikofaktorer, som grundskolen faktisk underviser i.  

Der er noget arkaisk i den måde som det moderne Danmark forholder sig til hunde på. I 

1888 skrev en komité af læger i København at: ”Endvidere bør den Hund, som én Gang 

har bidt et menneske alvorligt, ubetinget skydes, og Tilfælde af Hundebid gjøres til 

Genstand for Retsforfølgning fra det offentliges side” (Kjøbenhavnske Læger 1888:16). 

Året efter i 1889 fik Danmarks sin første ”moderne” hundelovgivning, som ikke tog 

udgangspunkt i forholdsregler om rabies (lovgivningen blev senere justeret ad flere 

omgange frem til den lov, som behandles i denne uppsats) (Smith 1993:104). 

Kjøbenhavnske Læger taler i citatet altså ikke om rabies-ramte hunde, men om raske 

hunde som dem der går på gaden i dag.  

Som det vil fremgå i løbet af uppsatsen, er den danske lovgivning ikke væsentligt 

ændret siden 1880’erne. Man møder fra den danske stats side stadig risikofaktoren hund 

med en ambition om, at kunne rubricere farlige hunde og lade dem aflive – ligesom der 

stadig venter ejerne af disse ”farlige” hunde et retsligt efterspil. På det 

trafiksikkerhedsmæssige område har lovgivningen i Danmark udviklet sig fra, at der i 

bilens barndom skulle gå en person med et advarselsflag foran bilen under kørsel 

(Janarka 2006), til at man i dag lærer skolebørn og andre borgere at ”læse” trafikken og 

færdes sikkert blandt biler og andre transportmidler i gadebilledet. Jeg er stærkt 

motiveret til at give mit bidrag med denne uppsats til, at man på tilsvarende måde kan 

modernisere samfundets håndtering af risikofaktoren hunde. Der bør bestemt udvikles 

relevante obligatoriske undervisningsmål til grundskolen omkring risikofri omgang med 

hunde. Ligesom der bestemt bør udvikles og implementeres et obligatorisk 

hundeejercertifikat. Parallellen til faget Færdselslære for skolebørn og kørekortet for 
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voksne er oplagt. Den nuværende hundelovgivning er med sit fokus på særligt farlige 

individer og racer intet andet end en ureflekteret redundans af gammel jura, der skulle 

beskytte samfundet mod ”gale hunde” – altså beskytte mod rabies. Men forkert 

håndteret er enhver hund farlig – ligesom det er tilfældet med kniv og gaffel. Derfor bør 

vi som moderne samfund lave moderne risikostyring gennem videnskabeligt baserede 

tiltag. Rabies betragtes aktuelt som udryddet blandt canider i Danmark, men findes i 

flagermus. Der er en effektiv overvågning af danskere, som vender hjem efter bid af 

canider i den øvrige del af Rigsfællesskabet (Grønland) og i udlandet (Rasmussen 2016 

& Christensen et al. 2016). Det forudsætter en tillid til at alle danske hunde er 

registrerede og vaccinerede. International forskning peger på at dette kan være naivt, 

man må forvente en illegal import og dermed en illegal hundepopulation, som kan være 

en vektor for klassisk rabies i Danmark (Gautret et al. 2013:e167 & Harding 2014:155). 

Men rabies er ikke det eneste patogen, der kan true mennesker med hunden som vektor: 

Selv den mindste og venligste hund kan smitte mennesker med eksempelvis det 

potentielt dødelige patogen Capnocytophaga canimorsus (Kemp & Andersen 2009:1). 

Det anslås at Capnocytophaga canimorsus medfører døden for ca. 25% af de smittede 

afhængigt af forskellige variable som eksempelvis alder, køn og alkoholvaner (Monrad 

& Hansen 2012:322 & Butler 2015:1271). Danmark havde i 2004 et dødeligt tilfælde, 

hvor en 60-årig mand under leg med sin hund blev bidt og døde i løbet af tre uger. 

Familien valgte at beholde hunden, da der ikke var tale om aggressivitet (Usigneret 

2004). Ingen lovgivning af den nuværende type ville kunne have forhindret dette 

dødsfald. Det vil kun lovgivning med fokus på befolkningsuddannelse (det samme 

gælder i øvrigt med hensyn til det eneste nyere danske eksempel på et dødsfald, hvor 

det var den mekaniske effekt af hundebiddet der var dødeligt: En 8-årig pige døde i 

2005 af blodtab fra et bid i halsen, da hun ville klappe en hund af racen briard (CS 

2005) (Et muligt nyere dansk dødeligt hundebid fandt sted i politiets regi i 2010 

(Hinrichsen 2010), men jeg har ikke kunnet lokalisere resultatet af obduktionen).  

Både for individets og sundhedsøkonomiens skyld er der gode grunde til at arbejde 

moderne og videnskabeligt med at uddanne befolkningen til en bedre forståelse af 

hunden som et komplekst væsen i menneskenes samfund og dermed en kompleks 

risikofaktor. 1% af patienterne på danske akutmodtagelser kommer på grund af bidsår 

(fra menneske eller dyr) – af hvilke hundebid må antages at være årsag til størstedelen 

af henvendelserne (Kemp & Andersen 2009:1). Omvendt er der basis for at betragte 

hundeejerskab som fremmende for psykisk og fysisk livskvalitet (Oyama et al. 

2017:70), hvilket betyder at hver gang en hund bider et menneske, så er der dels det 

direkte offer for biddet – og efterfølgende et offer i form af hundeejeren i det omfang 

hunden kræves aflivet med udgangspunkt i den gældende lovgivning.  Hundebid af 

mennesker som belastning for samfundsøkonomien generelt har været eksemplificeret 

med, at de brancher (dyrlæger og producenter/forhandlere af hundetilbehør), som lever 

af et vist hundehold i samfundet, påvirkes negativt ved en nedgang i hundeholdet i 

samfundet. Pointen er altså, at negative media-hypes som følge af hundebidshistorier i 

medierne kan påvirke antallet af hunde i et samfund og dermed påvirke en hel sektor 

(Overall & Love 2001:1923). Det er vel at mærke en sektor med en meget stor 

omsætning. Man skønner således at hundesektoren i eksempelvis Tyskland omsætter for 

4,6 milliarder euro og beskæftiger 100.000 årsværk (Ohr 2014). 
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Den anden del af min motivation for emnevalget til min uppsats i Riskhantering er den, 

at jeg er hundemenneske. Jeg arbejder ikke længere som lærer, men som professionel 

væggelus-hundefører. Jeg har arbejdet som bombehundefører og som 

førerhundeinstruktør. På tre vigtige områder har jeg altså professionelle erfaringer med 

at hunde i det moderne samfund ”arbejder” i menneskets tjeneste. Sideløbende har jeg 

taget eksaminer i hundebiologi, dyreassisteret terapi og Human-Animal Studies fra 

universiteterne i Linköping, Malmö og Dalarna. Med den baggrund kan det ikke undre, 

at jeg ønsker en effektiv lovgivning der på optimal vis beskytter både mennesker og 

hunde – og dermed beskytter samfundet mod ressourcespild i form af unødvendige 

ulykker og unødvendige aflivninger. 

Tak til: Overlæge, lic.med. Jens Lauritsen & programmør Anni Ellegaard Hansen, 

Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital (for adgang til data), dyrlæge & 

ph.d. Iben Meyer (for henvisningen til datamaterialet hos Ulykkes Analyse Gruppen) og 

tak til politiinspektør Kim Kliver, Rigspolitiet (for kommunikation via linkedin i 

perioden 15/4-17 – 19/4-17 omkring forekomst af forbudte hunderacer i bandemiljøet i 

Danmark). Der skal også der lyde en tak til en anonymiseret læge, som arbejder som 

såkaldt bagvagt på akutmodtagelsen på et hospital i Region Hovedstaden. Lægen deltog 

i et kvalitativt interview i 2015, som blev lavet i forbindelse med Damsager (2016A), 

som har fungeret som et slags pilotstudium til denne uppsats. Lægen er anonymiseret i 

henhold til Karlstad Universitets forskningsetiske retningslinjer. At arbejde som 

bagvagt i akutmodtagelsen indebærer, at man er telefonisk sparringspartner for yngre 

læger, hvis man ikke selv er tilstede i akutmodtagelsen. Funktionen indebærer også 

kvalitetssikring gennem en ugentlig gennemgang af alle behandlede sager i 

akutmodtagelsen. 

Desuden naturligvis tak til min vejleder, docent, fil. dr. Finn Nilsson, Karlstad 

Universitet, som var nysgerrig nok til at vejlede på et emne om risikohåndtering i 

forbindelse med hunde. 

Sidst men ikke mindst; mange tak til min hustru Maria og vores datter Rebekka. De har 

begge måttet høre på meget om hundebid i lang tid – ofte på gåture med netop hunde, 

når der var pause fra læsning og skrivning. 

                                                              

Birkerød, den 16/5 2017 
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1. INTRODUKTION 

1.1.  FORMÅL 

Formålet med denne uppsats er at undersøge, om den danske stat anvender et virksomt 

instrument og et virksomt tankesæt i bestræbelserne på at undgå at danske borgere 

bliver bidt af hunde i Danmark.  

Med ”instrument” skal her forstås §§ 1a og 1b i den gældende danske hundelov (Miljø- 

og Fødevareministeriet 2017). Med ”et virksomt tankesæt” skal her forstås den måde 

hvorpå hunde i lovgivningen gøres til objekter på linje med eksempelvis biler, knive og 

euforiserende stoffer. 

Undersøgelsen placerer sig i risikoforskningens genstandsfelt og metodik. 

Risikoforskning har udviklet sig fra at være en underdisciplin i det klassiske 

ingeniørvidenskabelige forskningsfelt, til at være en tværdisciplinær forskningsretning, 

der nu inkorporerer de videnskabelige discipliner der er nødvendige for analyse af en 

given risiko. I forlængelse heraf inkorporerer denne uppsats elementer fra blandt andet 

etologi og Human-Animal Studies. 

 

1.2 FORSKNINGSSPØRGSMÅL I UPPSATSEN 

• Har §§ 1a og 1b som blev indført i den danske hundelov med virkning fra 1/7 

2010 (Meyer & Forkman 2013:8) haft en dokumenterbar effekt på antallet af 

hundebid af mennesker i Danmark, hvis man betragter udviklingen af antallet af 

behandlingskrævende hundebid af mennesker i perioden 2002 - 2014? 

• Har den danske stat ubenyttede risikostyringsmuligheder for at forbedre 

indsatsen for at beskytte borgerne mod hundebid? 

Med de nævnte paragraffer blev det forbudt at besidde 13 navngivne hunderacer (og 

krydsninger heraf) i Danmark nemlig: Pitbull terrier, Tosa inu, Amerikansk Stafford 

Shire terrier, Fila brasileiro, Dogo argentine, Amerikansk bulldogg, Boer Boel, 

Kangal, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Sydrussisk ovtcharka, 

Tornjak og Sarplaninac. For de to førstnævnte racers vedkommende var der tale om 

en opretholdelse af et ældre forbud fra 1991 (Meyer & Forkman 2013:8). For de 11 

sidstnævnte racer blev der indført en overgangsordning, som blandt andet pålagde 

ejere af levende eksemplarer på lovgivningstidspunktet at føre deres accepterede 

ulovlige hunde i fast snor og mundkurv i det offentlige rum (Justitsministeriet 2010, 

§3, stk. 4). I teorien umuliggjorde lovgivningen altså at danskere kunne blive 

eksponeret for bid af de 13 hunderacer i det offentlige rum. ”Det fremgår af 

bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med forbudsordningen er ”at varetage 

hensynet til borgernes sikkerhed og tryghed”” (Meyer & Forkman 2013:8). 
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1.3 FORSKNING I HUNDEBID AF MENNESKER 

Emnet hundebid af mennesker er et komplekst fænomen, hvor der er mange 

samvirkende faktorer bag en enhver statistisk opgørelse. Derfor har hundebid af 

mennesker været undersøgt med udgangspunkt i en række forskellige videnskabelige 

discipliner. Human medicin, veterinær medicin, adfærdsbiologi og kriminologi er alle 

discipliner, som periodisk tager hundebid til behandling se eksempelvis: Casey et al. 

(2014), Cornelissen & Hopster (2010), Dixon et al. (2012), Erickson et al. (2015), 

Feldman et al. (2004), Frangakis & Petridou (2003), Harding (2014), Hernández-

Carrasco et al. (2016), Langley (2009), Lyu et al. (2016), Maksymowicz et al. (2011), 

Martínez et al. (2011), Messam et al. (2013), Miklósi (2015:80-85), Morrongiello et al. 

(2013), Overall & Love (2001), Oxley (2014), Raghaven et al. (2013), Ragatz et al. 

(2009), Rosado (2007), Sacks et al. (2000), Schwebel et al. (2016), Shen et al. (2014), 

Shenk (2012), Touré et al. (2015), Yardley et al. (2015), Villalbí et al. (2010), 

Westgarth et al. (2015) & Winkler (1977).  

 

Forskning i hundebid af mennesker har sit udspring i human medicin typisk med et 

sundhedsøkonomisk fokus – og det er bestemt et relevant fokus. Men det er et fokus, 

der ikke kan stå alene. Gentagne gange har et medicinsk/sundhedsøkonomisk 

forskningsresultat om hundebid ført til en lovgivning, som på sigt viser sig at være 

effektløs, fordi der er faktorer som ikke er adresseret med lovgivningen. Jævnfør blot 

eksemplet med den allerede citerede københavnske undersøgelse fra det 19. århundrede 

(Kjøbenhavnske Læger 1888). Den undersøgelse førte netop til Danmarks første 

moderne (post-rabies) hundelov. Alligevel bides mennesker stadig i et uacceptabelt stort 

antal både i Danmark og i andre lande (Bleasdale-Hill & Dickinson 2016, Gottlieb 

1987, Haupt 2006, Hussian 2006, Ó Súilleabháin 2015, Rosado 2007 & Shaw 2009). 

Man kan efter min vurdering blive videnskabelig inspireret af den internationale 

forskning, men må være meget varsom, når der drages paralleller mellem stater. Dette 

er formodentligt blevet krævet fra ministeriets side i forhold til udarbejdelsen den hidtil 

vigtigste evaluering af den danske hundelov (Meyer & Forkman 2013). Mange nuancer 

går imidlertid tabt ved direkte sammenligning (hvilket jeg uddyber i afsnit 5.2.). Derfor 

anbefaler jeg andre strategier for informationsindhentning i afsnit 5.5. 

 

 
1.4 FORSKNING OMKRING DEN AKTUELLE DANSKE HUNDELOV 

Den aktuelle hundelov med raceforbudsparagrafferne 1a og 1b, blev som nævnt ovenfor 

motiveret med det formål ”at varetage hensynet til borgernes sikkerhed og tryghed” 

(Meyer & Forkman 2013:8). Lovgivningen i de to paragraffer blev altså formuleret med 

et specifikt risikostyringsperspektiv. Dog har lovgivningen ikke tidligere været genstand 

for en egentlig risikoanalytisk behandling, som det sker i denne uppsats. Men der har 

tidligere været anden universitær behandling af lovgivningen: 

 

Samfundsteoretikeren Allan D. Hansen (Hansen 2010) har inspireret af William E. 

Conolly diskuteret poststrukturalistisk diskursteori på baggrund af en radiodebat om det 

danske forbud mod udvalgte hunderacer. 

 

Sociologen Cecilie A. Thorslund (Thorslund 2010) har i en med rette kendt 

specialeafhandling anvendt Bourdieus feltteori til en analyse af tiden forud for 
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vedtagelsen af raceforbudsparagrafferne. Med overbevisning demonstrerer hun, 

hvorledes en frygtkultur (Moral Panic) fortrænger faglig (etologisk) viden i feltet i tiden 

før raceforbudets vedtagelse. Undervejs demonstrerer Thorslund, hvordan især en 

deltager i feltet – Dansk Kennel Klub – på grund af sin markante position som gammel 

og dominerende raceklub har succes med at anslå et urealistisk og udokumenteret antal 

(ca. 20.000) danske hunde af de senere forbudte typer.  Dansk Kennel Klubs skøn 

indskrives som faktiske data i forarbejdet til lovændringen med indførelsen af 

raceforbudsparagrafferne (Justitsministeriet 2010B:5.1.). Netop dette bidrager til den 

frygtkultur, som fører til raceforbuddets vedtagelse. Jeg finder at Thorslunds afdækning 

af Dansk Kennel Klubs position i feltet omkring Hundeloven er af afgørende betydning 

for at forstå magtspillet om de danske hunde. Men Thorslund indfanger faktisk kun 

delvist hvor magtfuld Dansk Kennel Klub er: Udover at klubben er den danske 

stambogsførende organisation under Fédération Cynologique International. Dette 

betyder at klubben som andre nationale kennelkklubber er vokset ud af den feudale 

race-renhedskultur, der skabte de moderne racehunde (Thurston 1996:97 ff). Med sine 

ca. 33.000 medlemmer ud af Danmarks ca. 450.000 hundeejere så er Dansk Kennel 

Klub er den største hundeklub i Danmark (men som det fremgår alligevel en ganske lille 

forening i forhold til antallet af hundeejere) og med en så dominerende position, at den 

som den eneste hundeklub, er repræsenteret i bestyrelsen for Dansk Hunderegister. 

Dansk Hunderegister løser opgaver på vegne af den danske stat og optræder som 

datakilde for den danske stat i spørgsmål om den danske hundepopulations 

sammensætning. Jeg vil gerne understøtte Thorslunds pointe om Dansk Kennel Klubs 

unikke position i feltet omkring de danske hunde med et enkelt eksempel, som jeg er 

stødt på i min egen research: Klubbens tilknytning til Dansk Hunderegister var i 1999 

genstand for en kendelse i Klagenævnet for Udbud. Dansk Hunderegister havde givet 

Dansk Kennel Klub en underleverandøropgave i Dansk Hunderegister i strid med EU-

regler (Klagenævnet for Udbud 1999). At det kunne komme så vidt vidner i min 

fortolkning om at Thorslund har ret; Dansk Kennel Klubs indflydelse i systemet 

omkring danske hunde er unik stor. Hvilket er problematisk, fordi Dansk Kennel Klubs 

holdninger for eksempel i forhold til racespørgsmål bliver betragtet ekspertviden af 

lovgivere og myndigheder. 

 

Kandidatstuderende i socialvidenskab Rikke Petersen (Petersen 2013) udsendte i 2013 

en bog, som angiver at være en bearbejdning af hendes bachelorprojekt. Bogens styrke 

er, at den er baseret på 567 spørgeskemabesvarelser fra hundeejere, der enten ejede en 

af de forbudte racer efter 2010 – eller som blev mistænkt for at deres hund tilhørte en af 

de forbudte racer. Petersen påberåber sig ikke at have komplette data, men der er 

absolut interessante resultater i hendes undersøgelse, da hun har formået at adressere sit 

spørgeskema til dele af de ejersegmenter, som med lovændringen blev ekskluderet af 

”det gode selskab”. Således får hun kontakt med 28 ejere af racen pitbullterrier, som har 

været forbudt i Danmark siden 1991, hvilket kan indikere, at raceforbudsparagraffer 

ikke er virksomme. Desuden kan hun konstatere at 10 af de forbudte racer kun er 

repræsenteret med under 2% af hendes respondenter – heraf er otte af racerne kun 

repræsenteret med 0,5 % eller derunder af respondenterne (heraf er to racer slet ikke 

repræsenteret). Dette kan indikere, at raceforbudsparagrafferne ikke var/er en målrettet 

risikostyringsstrategi i forhold til hundebid af mennesker. Petersen (2013) udgør en 

undtagelse i min litteraturliste, da jeg har forsøgt at undgå at henvise til kilder, hvis 

akademiske akribi eventuelt vil kunne anfægtes. Petersen angiver selv, at hun har fået 
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kontakt til sine respondenter via Dyreværnet og interesseorganisation Foreningen Fair 

Dog. Jeg mener dog, at Petersen (2013) indeholder resultater, der bør nævnes i denne 

forskningsoversigt (I den internationale forskningsoversigt har jeg begrundet af samme 

eksklusionskriterier udeladt relevante arbejder af Karen Delise). 

 

Endelig har etolog Björn Forkman og veterinær etolog Iben Meyer ad to omgange 

behandlet raceforbudsparagrafferne. I 2013 afleverer de to forskere en forskningsrapport 

til Fødevareministeriet (Meyer & Forkman 2013). Der er tale om en evalueringsrapport, 

hvor ministeriet har bedt Københavns Universitet om at evaluere effekten af indførelsen 

af raceforbudsparagrafferne i 2010 i forhold til bid af både mennesker og hunde. Da 

evalueringsformålet er dobbelt, er der inddraget en lang række datakilder: Data fra Dansk 

Hunderegister, data fra forsikringsselskabet Dyrekassen Danmark, journaler fra tre 

dyrehospitaler fra henholdsvis København, Svendborg og Aarhus (år 2008-2009 samt 

2011-2012), data fra Justitsministeriets fem udpegede hundesagkyndige dyrlæger, data 

fra Rigspolitiet, en medieanalyse (i alt 345 sager år 2008-2009 samt 2011-2012), en 

panelundersøgelse (4030 besvarelser, hvoraf 2044 kom fra personer, der havde ejet en 

hund på et givet tidspunkt inden for de sidste seks år) og endelig data fra 

Akutmodtagelsen ved Odense Universitets Hospital (forskningsbaseret akutmodtagelse i 

samarbejde med Ulykkes Analyse Gruppen) (716 hundebid af mennesker i perioderne 

2008-2009 og 2011-2012). 

Hovedkonklusionen i rapporten til ministeriet lyder som følger:  

 
Hundelovens forbudsordning har haft som konsekvens at mængden af nyregistreringer af 

de forbudte hunderacer er mindsket. Derimod kan vi ikke, i det indsamlede materiale, 

finde stærke beviser på at forbudsordningen har haft som konsekvens at antallet af bid på 

mennesker og hunde er mindsket i Danmark (Meyer & Forkman 2013:7 – min 

understregning). 

 

I 2014 publicerer de to forskere en videnskabelig artikel på baggrund af det samme 

datamateriale, i artiklen konkluderer de to forskere mere frit end i rapporten til 

Fødevareministeriet:   

 
Konklusionen på det datamateriale, der er præsenteret her, er, at hundelovens 

forbudsordning hverken har haft den ønskede reducerende effekt på antallet eller 

omfanget af bidskader på hunde og mennesker i de første to år, efter at den trådte i kraft 

(Meyer & Forkman 2014:176 – min understregning). 

 

Den opmærksomme læser ser nuanceforskellen mellem de her citerede konklusioner på 

henholdsvis evalueringsrapporten (Meyer & Forkman 2013) bestilt af ministeriet og 

konklusionen på forskningsartiklen (Meyer & Forkman 2014). Bag denne nuanceforskel 

gemmer sig det forhold, at Fødevareministeriet i 2013 underkender 

forskningsrapportens (Meyer & Forkman 2013) konklusion:”På grundlag af kvaliteten 

af datamaterialet vurderer Fødevareministeriet, at det hverken er muligt, at af- eller 

bekræfte, om hundelovens forbudsordning har haft en reducerende effekt på humane 

bidepisoder” (Fødevareministeriet 2013: afsnit 2.3.3.4.). Det er nærliggende at se de to 

forskeres artikel fra 2014 (Meyer & Forkman 2014) som et forsøg på at positionere sig i 

forhold til Fødevareministeriets embedsværk. Med reference til titlen på sociologen 

Thorslunds ovennævnte specialeafhandling (Thorslund 2010) kan man konstatere, at 

kampen om hundene var uafsluttet i 2014. 
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På det statistiske niveau er det nævneværdigt i forhold til Petersen (2013), at Meyer & 

Forkman (2014:168) oplyser de præcise tal på lovpligtigt ny-registrerede forbudte 

hunde i Dansk Hunderegister henholdsvis to år før raceforbudsparagrafferne og to år 

efter: Henholdsvis 4.274 (2,7 % af alle ny-registreringer i disse år) og 262 (0,2 % af alle 

ny-registreringer i disse år). At der sker et fald i antallet af ny-registreringer kan betyde 

at loven overholdes, eller at ejersegmentet af forbudte racer ikke registrerer deres 

hunde. At det er muligt at have 262 gennemførte lovpligtige registreringer i Dansk 

Hunderegister af ulovlige racer efter 2010 skyldes en særbestemmelse, der beskytter 

erhvervsdrivende opdrættere af 11 af de forbudte racer frem til juni 2015. Disse må dog 

ikke afhænde deres opdræt på det danske marked (Ministerialtidende 2010:3.6). 

 

Denne detaljerede gennemgang af forløbet omkring Meyer & Forkmans behandling af 

raceforbudsparagrafferne skyldes det forhold, at nærværende uppsats benytter sig af 

samme datakilde som Fødevareministeret undsiger værdien af i Meyer & Forkmans 

forskning: Data fra Ulykkes Analyse Gruppen på Syddansk Universitetshospital. Jeg 

fremlægger dog i denne uppsats en længere tidsserie i afsnit 3 - i alt ca. 2800 hundebid 

af mennesker mod de 716 bid, der behandles i den af Fødevareministeriet undsagte 

forskning (Meyer & Forkman 2013). 

 
1.5.  HUNDEBID I RISIKOFORSKNINGENS GENSTANDSFELT 

Hvad er en risiko – og hører hundebid af mennesker hjemme i risikoforskningen? Mit 

klare svar er ja. Det underbygges af en alment accepteret definition på fænomenet 

”risiko”, formuleret af den tyske sociolog og risikoforsker Ortwin Renn: ”Risk är 

möjligheten, eller upplevelsen av möjligheten, att mänsklig handling eller andre 

händelser leder till konsekvenser som påverkar något som människor värdsätter” 

(Olofsson & Rashid 2011:22). Med udgangspunkt i denne definition på en risiko mener 

jeg bestemt at hundebid af mennesker hører hjemme i risikoforskningen. 

 

Dernæst kan man spørge, hvad er et hundebid? Det er ikke helt så entydigt, som det 

umiddelbart synes. Som det fremgår af den kvantitative undersøgelse i afsnit 3, så har 

jeg i mit arbejde med dataene skelnet mellem ”ramt af hundetand” og ”bidt af hund”. 

Jeg tager i det følgende udgangspunkt i en definition, der er mere snæver end hund som 

skademekanisme. I denne uppsats er hundebid af menneske = en hunds intenderede 

lukning af munden omkring en genstand eller en del af et menneske, hvorved 

mennesket påvirkes fysisk eller psykisk i en grad, der kræver behandling i 

sundhedsvæsnet.  

At jeg på denne måde inddrager hundens intention om at praktisere 

adfærdstrækket/handlemuligheden at bide har en parallel i den måde, hvorpå man 

registrerer selvmordsforsøg i det danske sundhedsvæsen: ”Der skal være en intention 

om at påføre sig selv skade i suicidalt øjemed for at få kontaktårsag 4.” (Ulykkes 

Analyse Gruppen 2016). Disse retningslinjer for skaderegistrering i det danske 

sundhedsvæsen bygger på den såkaldte NOMESCO Classification of External Causes of 

Injuries (Ulykkesregistret 2008). Kun omkring suicidalforsøg fraviger denne 

klassifikation det mekanistiske verdensbillede og opererer med begrebet intention.Ved 

at jeg i min definition kræver intention hos hunden om vilje til at bide sammen i 

kæberne, opnår jeg to ting: Dels undgår jeg den statistiske bias, der fremkommer ved en 

upræcis definition af en skademekanisme – der er væsentlig forskel på konteksten i et 

eksempel, hvor en tilskadekommen har ramt en hundetand hos en passiv hund og et 
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eksempel hvor en passiv tilskadekommen er blevet bidt af en aktiv hund. Dels opnår jeg 

at man får mulighed for mere klart at se den hidtidige risikostyring af hundebid af 

mennesker som forældet og simplificeret. Internationalt går der et paradigmeskifte 

gennem det globale akademia i form af et posthumanistisk opgør med dualisme. Det 

resulterer i at der i alle discipliner spørges – eller bør spørges: ”Språket är ju flertydigt 

och verklighetsskapande som den lingvistiska vändingen visat. Men vad får oss att tro 

att materie i sig är händelsesfrit, at fysikalitet (kropp, djur, natur) skulle vara simpelt, 

oföränderligt och entydigt – utan agens?” (Åsberg et al. 2012:31). Dette 

posthumanistiske paradigmeskiftes betydning for menneskets forhold til dyr (og for 

dicisplinen Human-Animal Studies) blev kickstartet af den dekonstruktivistiske filosof 

Derrida, som i 1997 holdt en forelæsning, hvor han beskrev, hvordan han havde erfaret 

at blive flov over at blive betragtet i nøgen tilstand af en kat. Pointen er her, at dyr er 

handlende agenter – selv om de ikke deler menneskets sprog (Derrida & Wills 2002). 

Netop med udgangspunkt i Derridas berømte forelæsning udvikler 

bevidsthedhistorikeren Haraway begrebet ”Companion Species”:  
 

Companion species is a permanently undecidable category, a category-in-question that 

insists on the relation as the smallest unit of being and of analysis. By species I mean, 

with thanks to Karen Barad’s theory of agential realism and intra-action, a kind of intra-

ontics/intra-antics that does not predetermine the status of the species as artifact, 

machine, landscape, organism, or human being (Haraway 2008:165). 

 

Med tanke for den aktuelle posthumanistiske strømning der tillader os at betragte dyr og 

herunder hunde som handlende agenter, der indgår i relationer med (blandt andet) 

mennesker, mener jeg at have opnået noget centralt for risikostyring i min definition af 

hundebid af mennesker, når jeg betoner hundens intention. Der har hidtil været meget 

lidt fokus på kontekst, situation og relation i forbindelse med imødegåelse af hundebid. 

Man har med lovgivning forsøgt at adskille mennesker og (farlige) hunde i en 

tilsyneladende forkert anvendelse af Haddons berømte matrice for risikostyring.  

Nedenfor undersøges konteksten for mit datasæt i afsnit 3. med henholdsvis et 

haddonsk perspektiv (afsnit 2.1.1.) og et reasonsk perspektiv (afsnit 2.1.2.). 
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2. METODE (1) - RISIKOTEORETISK ANALYSE 

 
2.1 RISIKOTEORETISK ANALYSE AF KONTEKSTEN FOR DANSKE HUNDEBID 

AF MENNESKER 

Danmark er et gennemreguleret land, hvor hunde skal være registreret i Dansk 

Hunderegister (Justitsministeriet 2016), hvor hunde skal være lovpligtigt 

ansvarsforsikrede (Justitsministeriet 1984), og hvor rabies betragtes som værende 

udryddet blandt canider (se s. 2). På disse punkter er Danmark langt fremme i forhold til 

en række andre lande, som er behandlet i den internationale forskning. Men det er et 

faktum, at 20% af danske familier har en eller flere hunde (Nielsen 2000:1). Det er også 

et faktum at mennesker dør af hundebid i Danmark. Udover de dødsfald, der er nævnt 

på side 2, var der i perioden 1975-2000 to dødsfald blandt børn med hundebid som 

skademekanisme (Laursen et al. 2006:27) (Til sammenligning døde der eksempelvis i 

samme periode ni børn i ulykker med hest som skademekanisme, tre børn på grund af 

lynnedslag og tre børn med elevatorer som skademekanisme (Laursen et al. 2006:27). 

Endelig er det et faktum, at der i perioden 1975-2000 på landsplan var ca. 1008 

henvendelser på akutmodtagelser/skadestuer på grund af at børn var blevet bidt af hund 

(Laursen 2006:63). Ifølge en nyere opgørelse fra Statens Institut for Folkesundhed er 

situationen i perioden i 1998-2009 således: ”… der [er] altså omkring 4.000-6.000 

mennesker, der årligt bliver bidt af en hund. Til sammenligning hermed er der … 

mellem 95.000 og 123.000 idrætsskader årligt og mellem 30.000 og 40.000 personer, 

der årligt kommer til skade på cykel” (Meyer & Forkman 2014:167). 

 

I klassisk teknologisk risikostyring arbejder man med ligningen:  

Risiko = sandsynlighed x effekt (Olofsson & Rashid 2011:24).  

 

Med de fakta, som jeg har anført ovenfor, kan man nemt påvise, at hundebid af 

mennesker bør gøres til genstand for risikostyring i samfundet. Med hunde distribueret 

ud i 20% af danske familier er mulighederne for at blive eksponeret for hund i det 

danske samfund store (bemærk at hundene jo ikke kun findes hjemme hos ejerne, men 

tages med i det offentlige rum). Samtidig fremgår det af de korte fakta ovenfor, at det er 

inden for sandsynlig rækkevidde at pådrage sig et hundebid, som kræver 

lægebehandling (heraf kan man antage, at en del påfører ofret længerevarende gener af 

fysisk eller psykisk karakter med mulighed for forstyrrelse af ofrets dagligdag og 

økonomi). Endelig fremgår det, at det kan være forbundet med livsfare at blive bidt af 

en hund i Danmark. Enten på grund af de umiddelbare mekaniske skader, som hundebid 

kan påføre et menneske eller på grund af infektion med patogener som eksempelvis 

Capnocytophaga canimorsus. Den danske stat viser altså rettidig omhu, når den 

adresserer hundebid af mennesker med forsøg på risikostyring. Men i den sammenhæng 

må man være opmærksom på, hvordan man som stat bruger de klassiske 

risikostyringsværktøjer.  

“Dog bites are a poorly understood and complex public health problem” (Feldman et al. 

2004:1940).  Min påstand er, at man i risikostyring af hundebid af mennesker, står over 

for en risikoproblematik, der er mere kompleks end de kommende årtiers udfordringer i 

forhold til risikostyring af eksempelvis selvstyrende transportmidler, kunstig intelligens 

eller robotter. Også på disse områder vil brugen af de klassiske risikostyringsværktøjer 

formodentligt blive udfordret. Men det er som om, at man har opmærksomhed på dette. 
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Derimod synes der at herske en slags banal konservatisme i forhold til risikostyring af 

hunde i samfundet – måske fordi vi har levet med dem så længe, at vi tror de er 

harmløse. Men hvis man beskriver hunde i risikoperspektiv, så er det vigtigt at holde sig 

følgende karakteristika for øje:  

 
1. De er vidt distribueret i samfundet (fra det offentlige rum til sengen). 

2. De er potentielle vektorer for dødelige patogener.  

3. De er rovdyr og kan være dødelige alene som fysisk (mekanisk) skademekanisme. 

4. De er ikke en homogen gruppe af objekter med stabil ageren, men derimod væsener 

med personlighedstræk, der forandres over tid (Svartberg 2007). 

5. De er meget mere komplekse agenter i den menneskelige verden, end man sædvanligvis 

forestiller sig: ”Dogs can engage in complex communicative interactions 

(communicative cycles) with humans, and their communication may be controlled by 

goals represented in their mind” (Miklósi 2015:275). 

 

Således beskrevet er danskernes foretrukne kæledyr nærmest blevet til et monster, som 

man kunne finde i en Science Fiction. Vedrørende punkt 3 ovenfor: De mest udbredte 

hunderacer i Danmark labrador retriever, schæferhund og golden retriever har alle dræbt 

mennesker (Sacks et al. 2000:838). Men også små hunderacer kan være dødelige. 

Således kendes mindst et tilfælde, hvor en Jack Russell Terrier har dræbt et menneske 

(en 8 dage gammel baby) (Harding 2014:266). Vedrørende punkt 4 ovenfor: Dette er en 

både banal og vigtig pointe. I risikostyring arbejder man sædvanligvis med objekter, 

produkter eller procedurer, som på en eller anden måde er certificerede – eksempelvis af 

det nationale danske akkrediteringsorgan DANAK under Sikkerhedsstyrelsen. Men 

levende væsener som eksempelvis hunde lader sig ikke rubricere og standardisere på 

samme måde. Selvom der under Fédération Cynologique Internationale findes 

racebeskrivelser på de enkelte registrerede hunderacer, så kan man ikke påregne at 

oplysning om race giver et entydigt billede af, hvad en konkret hund ”indeholder” – 

tværtimod: ”Parker et al. (2004) found that many of the most recognizable and common 

breeds of European origin are so closely related that branching patterns were difficult or 

impossible to elucidate. This suggest a very recent origin for all of these breeds, and 

also that they share a common recent ancestry from a diverse population of dogs” (Vilá 

& Leonard 2007:52). 

 

Det bliver med min ovennævnte 5 punkts-karakteristik tydeligt, at hunde er komplekse 

væsener og dermed komplekse risikofaktorer. Hvis man bragte forslag om at indføre 

hunde i de menneskelige samfund i dag, så er det ikke en gang sikkert, at de ville blive 

tilladt. Men pointen er, at hunde har indfødsret i det menneskelige samfund: ”There is 

no disagreement among researchers that the history of dogs and humans is tightly 

interwoven, …” (Miklósi 2015:124). Miklósi, som er en af nutidens førende hunde-

etologer formulerer udfordringen således: 

 
Even in the most ”dog-loving” industrialized societies, a considerable section of the 

human population does not develop individual social relations with dogs, although 

regular contact with dogs is unavoidable, given their prevalence … As populations 

increase, as cities become even more crowded, discussions on how to achieve peaceful 

human-dog cohabitation intensify (Miklósi 2015:68). 
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Udfordringen for et moderne samfund som eksempelvis det danske er, således at 

betragte hunden som en ”Companion Species” med hvilken vi lever i ”cohabitation”. 

Hunden er et dyr – ja! Det er mennesket også. Hunden er potentielt farlig – ja! Det er 

mennesket også. Udfordringen er at lave en effektiv risikostyring af en anden art, som 

lever i et unikt fællesskab med mennesket. Det kræver at man anvender de klassiske 

risikostyringsværktøjer anderledes, end når man laver færdselslove – også selv om disse 

færdselslove sågar tager højde for førerløse biler. Relationen mellem menneske og hund 

er en meget kompleks risikostyringsproblematik både på individniveau og på 

samfundsniveau. 

 

 

2.1.1. En haddonsk analyse af konteksten for danske hundebid af mennesker 

En af pionærerne i teoridannelse i klassisk risikostyring var William Haddon, Jr., hvis 

navn nærmest er blevet et begreb i kraft af modellen ”Haddon’s Matrix” og de såkaldte 

”Haddons 10 strategier”. Det er nemt at genfinde Haddons tænkning i det instrument, 

som den danske stat benytter til risikostyring af hundebid af mennesker - nemlig §§ 1a 

og 1b i den gældende danske hundelov (Miljø- og Fødevareministeriet 2017). Jeg 

nævner i mit forord, at der synes at være en lige linje fra anbefalingerne i 1900-tallets 

danske hundedebat (Kjøbenhavnske Læger 1888) til den nuværende hundelov. Dette 

forhindrer ikke, at Haddons tænkning har været med til at fiksere hundelovstænkningen 

i Danmark i takt med at Haddons tænkning gik sin sejrsgang hos centraladministrationer 

verden over indenfor risikostyring af eksempelvis trafik og arbejdsmiljø. 

Spørgsmålet er blot om Haddons tænkning rummer nyttige elementer, der kan bruges i 

forhold til risikostyring af fænomenet hund, som jeg sammenfattede i min 5-punkts 

karakteristik af hunde ovenfor.  

Haddon var mediciner og ingeniør og var blandt andet (fra 1966) den første chef for 

National Traffic Safety Agency og National Highway Safety Agency i USA (Waggoner 

1985).  Denne baggrund fornægter sig ikke Haddon har en udpræget fysisk (og 

dualistisk) tankegang. Han er optaget af at beskytte individet mod uregulerede skadelige 

energipåvirkninger, der kommer udefra. Det er et tema, som han lancerer i en nu 

klassisk artikel fra 1970 med den metaforiske titel On the Escape of Tigers: An 

Ecologic Note (Haddon 1970). I artiklen formulerer Haddon 10 strategier, som han dels 

har udtænkt – dels har opdaget i kulturhistorien – 10 strategier, som har til formål at 

beskytte individet mod skadelig påvirkning fra uregulerede energier, der kommer fra en 

ekstern kilde. I En senere artikel tilslutter Haddon sig en klassisk indsigt formuleret 

allerede i 1961 af psykologen James J. Gibson: ”Injuries to a living organism can be 

produced only by some energy interchange” (Haddon 1980:413).  

Centralt for Haddon blev derefter at skabe et begrebsapparat, der byggede bro mellem 

forskningen i ulykker/skader og den klassiske epidemiologis terminologi, idet han så 

muligheden for en egentlig skadesepidemiologi. Hans løsning var at adoptere den 

klassiske epidemiologis begrebsapparat med vektorer og agenter: 

 
Energy that may reach the body and substances that may interfere with its normal 

function are usually carried by inanimate objects or living organisms corresponding to 

the "vehicles" and "vectors" of infectious diseases. Thus, electric lines are vehicles of 

electricity, hot rivets are vehicles of thermal energy, poison containers are vehicles of 

their contents, and moving objects are vehicles of mechanical energy. Similarly, 

poisonous plants and animals are vectors of their toxins, and animals that injure by 

tearing and crushing are vectors of mechanical energy. This concept is a useful one, 
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since many preventive measures must be directed against the vehicles and vectors rather 

than against the physical and chemical agents they transmit (Haddon 1980:413 – min 

fremhævning). 

 

Med denne positive udvikling i retning af en egentlig epidemiologisk mulighed for 

studiet af ulykker/skader, mener jeg imidlertid at man betaler en reduktionistisk pris. 

Både positivt og negativt beskrevet mener jeg, at hunde er ufuldstændigt beskrevet ved 

blot at reducere dem til vektorer for skadelig mekanisk energi. Ikke mindst når man 

betragter hunde som mulig risiko på baggrund af den 5-punkts karakteristik af hunde, 

som jeg opstiller ovenfor i afsnit 2.1. Reduktionismen bliver tydelig, hvis man spørger 

hvad der analytisk (og operationelt) er vundet ved eksempelvis at beskrive mennesker 

som vektorer for aggression – eller ved at beskrive tilhængere af en bestemt religion 

som vektorer for terrorisme. 

Men Haddons adaption af Gibsons fokus på energi gik sin sejrsgang verden over i 

skaderegistrering:  
 

Many of the public health orientated injury texts consider that the “energy definition” 

best describes the causes and pathologies of interest, namely “injury” refers to damage to 

the body produced by energy exchanges that have relatively sudden discernible effects 

(Langley & Brenner 2004:69).  

 

Det gælder også i Danmark, hvor Haddons fokus på utilsigtet energioverførsel ligger som 

en rød tråd i de registreringspraksisser, der har dannet det datasæt, som jeg behandler 

nedenfor (Ulykkesregistret 2008 & Ulykkes Analyse Gruppen 2016). Ligesom det er min 

påstand, at man kan finde et ekko af Haddons fokus på utilsigtet energioverførsel i 

forarbejderne til de paragraffer i Hundeloven, som bliver undersøgt i denne uppsats: 

”Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med forbudsordningen er 

`at varetage hensynet til borgernes sikkerhed og tryghed´” (Meyer & Forkman 2013:8). 

Men hvor nyttigt det end kan være at kategorisere mange skadetyper ud fra typen af 

utilsigtet energioverførsel der er involveret, så efterspørges der nu blandt skadesforskere 

en nytænkning, der harmonerer med en mere kompleks verden:  

 
The development of the theoretical “energy” definition of injury by Haddon represented a 

significant advance in our thinking and provided a useful basis on which to consider 

injury control measures. One of its major strengths is the inclusion of both cause and 

outcome in the definition. However, as the field of injury prevention has advanced it 

is clear that there is now a need to refine the concepts outlined in this theoretical 

definition (Langley & Brenner 2004:69 – min fremhævning). 
 

Forfatterne har her næppe tanke på hundebidsproblematikken. Men man har lov at håbe, 

at man i fremtiden anerkender hunden som en mere kompleks risikofaktor end blot som 

en vektor for mekanisk energi. På det mere overordnede plan, så virker det også rigtigt 

at forsøge at udvikle definitionen på ulykker fra en ensidig fokus på en skadelig 

udveksling af energi til at definitionen også kan rumme/kategorisere mere komplekse 

uønskede ændringer. Man må i al risikoforskning være opmærksom på, at 

begrebsapparatet ikke hænger fast i en for simpel fysisk verdensforståelse jævnfør i den 

forbindelse det gryende paradigmeskift, som eksemplificeres med Haraway-citatet i 

afsnit 1.5. Epidemiologien blev grundlagt med dødsattester som datagrundlag, siden fik 

skadesepidemiologien data over typer af hændelser (virkningsmekanismer), der havde 

ført til skader. Næste skridt i udviklingen bør i komplekse sagstyper være datagrundlag, 
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hvor man registrerer kontekstuelle og relationelle data. Man kan med lethed trække 25 

hundebid af mennesker ud af det datasæt, som jeg behandler i afsnit 3 og betragte dem 

som 25 forskellige skadeforløb. Og spørgsmålet er, om man ikke netop skaber 

grundlaget for en mere effektiv risikostyring i forhold til hundebid af mennesker, ved 

netop at betragte de 25 hundebid som 25 forskellige kontekstuelle og relationelle forløb 

– end ved blot at betragte de 25 hundebid som en homogen gruppe af skader, hvor en 

mekanisk bevægelse af hundekæber har påført et menneske vævsskader og 

infektionsrisiko. 

 

Men også på et andet punkt genfinder man Haddons arv fra forskning i trafiksikkerhed i 

nutidens risikostyring i forhold til hundebid af mennesker. Haddon var optaget af 

forholdet mellem aktive og passive sikringstiltag. I aktive sikringstiltag kræver det, at 

individet gør noget aktivt – og mere eller mindre kompetent for at sikre sig mod en 

risiko. Det kan eksempelvis være at tage en hjelm på hovedet, når man færdes på en 

byggeplads. I passive sikringstiltag fratages individet handle-ansvaret. Det klassiske 

eksempel er distributionen af el i samfundet: el distribueres i lukkede isolerede 

systemer, som det kræver autorisation at åbne – den almindelige borger kan leve et helt 

liv uden at komme i kontakt med el. Dette på grund af en passiv sikringsstrategi, der 

omfatter både et kompleks af juridiske regler og et kompleks af fysiske sikringstiltag, i 

der gennem separation via isolerende materialer eller afstand holder den almindelige 

borger uden for farlig afstand af el. Det er nærliggende at se §§ 1a og 1b i Hundeloven 

samt overgangsordningen, som jeg nævner på s. 4 som netop et passivt sikringstiltag.  

Haddon var fortaler for sådanne passive sikringstiltag (Haddon 1980:416). Disse viste 

deres værdi i blandt andet sektoren for persontransport, hvor passive sikringstiltag i 

konstruktionen af personbiler nedbragte skadefrekvensen. Men anvendt på mere 

komplekse områder inden for folkesundhed som eksempelvis menneskers forbrug af 

tobak, alkohol eller usunde fødevarer, så er det min antagelse, at passive sikringer er 

utilstrækkelige. Fællesnævneren for de tre her nævnte områder er, at de vedrører 

individets forbrug. Fællesnævneren for de tre forbrugskategorier er også, at de historisk 

har været genstand for illegal fremstilling eller import, hver gang et samfund har forsøgt 

at begrænse adgangen gennem en passiv sikring. Netop i forhold til effektiviteten af 

passive sikringstiltag i forhold til af staten uønsket forbrug, så behandler kriminologen 

Harding (2014:58ff.) det eksisterende illegale marked for forbudte hunde i England, 

hvor man har en hundelov, der som den danske forbyder en række racer. Heller ikke i 

Danmark fungerer den passive sikring gennem lovgivning mod et illegalt hundehold af 

forbudte hunde. I en korrespondance mellem denne forfatter og politiinspektør Kim 

Kliver, Rigspolitiet skriver Kliver: ”Vi har set kamphunde i rocker/bandemiljøet, men i 

mine øjne bruges de mere som et statussymbol end et kampmiddel overfor potentielle 

modstandere.” 

 

Haddons 10 strategier (om effektiv undgåelse af skadevirkninger ved utilsigtet 

påvirkning af energi), som Haddon udviklede over en årrække, fik med tiden 

klassikerstatus inden for risikostyring, folkesundhed og beslægtede områder – ikke 

mindst i disse anvendelsesområders udførende organer (Langley & Brenner 2004).  De 

gengives nedenfor med Haddons egne ord. Jeg har dog begrænset citatet således, at jeg 

for hver af Haddons tre eksempler på hver strategi kun gengiver en.  
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1. To prevent the creation of the hazard in the first place. Example: prevent production of 

plutonium, …  

2. To reduce the amount of hazard brought into being. Examples: reduce speeds of vehicles, …  

3. To prevent the release of the hazard that already exists. Examples: pasteuring milk, … 

4. To modify the rate or spatial distribution of release of the hazard from its source. Examples: 

brakes, … 

5. To separate, in time or space, the hazard and that which is to be protected. Examples: isolation of 

persons with communicable diseases, … 

6. To separate the hazard and that which is to be protected by interposition of a material barrier. 

Examples: surgeon's gloves, …  

7. To modify relevant basic qualities of the hazard. Examples: altering pharmacological agents to 

reduce side effects, … 

8. To make what is to be protected more resistant to damage from the hazard. Examples: 

immunization, … 

9. To begin to counter the damage already done by the environmental hazard. Examples: rescuing 

the shipwrecked, …  

10. To stabilize, repair, and rehabilitate the object of the damage. Examples: posttraumatic cosmetic 

surgery, … (Haddon 1980:418). 

Hvis man opererer inden for en dualistisk og mekanisk forståelsesramme (i nogle 

tilfælde har man ikke andre muligheder), så udgør disse 10 strategier et bruttokatalog 

over effektive sikringstiltag. Men omplantet i en kompleks kontekst, kommer 

strategierne ofte til kort. Jeg har selv, i en tidligere opgave på dette masterstudium i 

riskhantering, undersøgt faunapassager til klovbærende vildt som et eksempel på en 

haddonsk løsning af et sikkerhedsproblem i trafikken på motorveje. Teoretisk kan man 

forestille sig at benytte strategierne 2-8 til at beskytte motorvejstrafik mod sammenstød 

med klovbærende vildt. Men i en politisk virkelighed, med varierende særinteresser i 

vælgerkorpset er den eneste realistiske løsning strategi nr. 5. Og selv strategi nr. 5 har 

vist sig kun at være delvist effektfuld (Damsager 2015).  

 

Endnu mere komplekst er situationen omkring skadeforebyggelse og risikostyring i 

forhold til hundebid af mennesker. Hunde er som beskrevet i min 5 punkts-karakteristik 

i afsnit 2.1. en kompleks agent i menneskenes verden og dermed en kompleks 

sikkerhedsrisiko. Væsentligt mere kompleks end klovbærende vildt ved siden af 

motorvejen. Hjorte er for de fleste stadig natur – og en dualistisk forsigtighed i tanken 

(og under kørslen) opretholdes. Samtidig vil en del af vælgerkorpset være hinsides den 

dualistiske tankegang og insistere på vildtets ret til at eksistere/færdes i samfundet på 

egne vilkår, hvilket blokerer for samfundets anvendelse af Haddons strategier nr. 2, 3, 4, 

5 & 7. Anderledes forholder det sig med menneskets forhold til hunde. Her er det min 

påstand, at en større del af befolkning har forladt den dualistiske modsætning mellem 

natur og kultur. Hvis man som samfund skal forebygge, at hr. Hansen bliver bidt af sin 

hund, mens de begge opholder sig i hr. Hansens seng (Det er der eksempler på i mit 

datasæt), så skal der andre mere komplekse tiltag til end at insistere på en barriere 

mellem energi og offer, når uniteten allerede er et faktum på flere planer.  

Haddons 10 strategier, som han arbejdede på fra 1970’erne og frem (Haddon 1970 & 

1980) endte med at blive forbundet med den såkaldte Haddons matrice (Haddon´s 

Matrix): 
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Faser Menneske 

Vektor 

for 

energi Miljø/kontekst 

Før 

begivenheden A A A 

Under 

begivenheden B B B 

Efter 

begivenheden C C C 
Figur 1 

 

Haddon præsenterede oprindeligt sin matrice med en casebeskrivelse af en 

arbejdsulykke for en maskinarbejder, men understregede netop generaliserbarheden af 

matricens anvendelse (Haddon 1980:417). Der hvor jeg i matricen ovenfor har indsat A, 

B og C havde Haddon selv indsat talrækken 1-9 – med 1 i feltet ”Før”/”Menneske og 9 i 

feltet ”Efter”/”Miljø/kontekst”. Tallene 1-9 refererede i Haddons første version til 

specifikke forslag til tiltag i matricens enkelte felter. Siden er Haddon’s Matrix blevet 

tillempet i forskellige versioner inden for feltet risikostyring (enhver kan se 

variationerne ved at søge på ”Haddon Matrix” i Google). Jeg har her valgt at lave en 

simpel fremstilling, hvor A markerer niveauet før en uønsket begivenhed i alle søjler og 

så fremdeles.  

Haddons matrice er i forhold til risikostyring af hundebid af mennesker faktisk et tilpas 

fleksibelt værktøj, til at det kan anvendes til den komplekse problemstilling, som 

hundebid er. Her er der netop mulighed for at få afdækket de kontekstuelle og 

relationelle forhold omkring et hundebid, som jeg ovenfor har efterlyst i 

skaderegistreringssystemerne.  

 

Haddons matrice er et udbredt værktøj i ulykkesudredning og har også som en slags 

latent disposition manifesteret sig i danske lovbestemmelser, vejledninger og 

kommentarer til håndtering af hundes skambidning af både mennesker og andre hunde. 

I Hundeloven § 6a er det således blevet indført, at både politimyndighed og besidder af 

en hund kan forlange en sagkyndig undersøgelse af hund og hændelsesforløb i sager, 

hvor en hund har skambidt et menneske eller en anden hund. Det betyder i praksis, at en 

ministerielt udpeget ”sagkyndig” dyrlæge udreder hændelsesforløbet på en måde der til 

forveksling ligner vejledningerne i Haddons matrice. Der er endda åbnet mulighed for at 

en hund, der dokumenteret har opfyldt de somatiske kriterier for skambidning (defineret 

ved specifikke typer vævsskader), kan ”frikendes” for aflivning såfremt der i fase A 

(Før begivenheden) har været årsager, der etologisk kan begrunde den bidende hunds 

adfærd (Miljø- og Fødevareministeriet 2017:§ 6a, Meyer & Forkman 2013:Bilag3, 

Justitsministeriet 2010B, Miljø- og Fødevareministeriet 2016:3.1.-3.3., 

Fødevareministeriet 2013:3. og Fødevarestyrelsen 2013). Denne genkendelse af 

Haddons matrice i etologisk funderet ulykkesudredning efter skambidssager er 

prisværdig. 
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Det er min påstand, at man ligeledes ville kunne anvende Haddons matrice på et højere 

abstraktions- og forvaltningsniveau og dermed opnå en mere effektiv risikostyring af 

hundebid i Danmark, end der aktuelt er tilfældet med forsøget på den haddonske 

adskillelse af bidkraft og offer, som man ser det udtrykt i den gældende hundelovs § 1a 

og 1b.  

 

 

2.1.2    En reasonsk analyse af konteksten for danske hundebid af mennesker 

Psykologen James T. Reason er en anden af de tænkere, der har sat sit solide aftryk i 

risikoforskningen. Han deler ære med Haddon derved at han har udviklet en model, der 

er blevet nærmest synonymt med hans navn: Den såkaldte schweizerostemodel: 

 
Figur 2     http://patientsafetyed.duhs.duke.edu/_images/module_e/sw_aligned.gif 

 

Reason startede sin psykologiske karriere i Royal Air Force (RAF) Institute of Aviation 

Medicine, Farnborough, og fortsatte senere hos U.S. Naval Aerospace Medical Institute, 

Pensacola, Florida før han fik en livslang universitetskarriere (Safetyleaders.org 2017). 

Modsat Haddon var Reason fra starten af sit arbejdsliv optaget af risikostyring i 

komplekse systemer og organisationer. Der er flere elementer i Reasons tænkning, som 

finder påfaldende god anvendelse på risikostyring af hundebid af mennesker. 

 

Som beskrevet i min 5-punktskarakteristik i afsnit 2.1. er hunde en kompleks 

risikofaktor på linje med mennesker. Det kræver, som jeg nævnte afslutningsvis i afsnit 

2.1. en kompleks risikostyring på både individniveau og på samfundsniveau – og her er 

der god inspiration at hente hos Reason. Reasons tanker om risikostyring i komplekse 

systemer tog oprindeligt afsæt i diskussionen om betydningen af ”the Human Factor” 

ved større katastrofer i militær flyvning, industrianlæg, infrastruktur og rumfart (Reason 

1990:475), men senere finder han, at de indsigter, der ligger bag hans berømte 

ostemodel også kan finde anvendelse i andre komplekse systemer som eksempelvis 
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sundhedssektoren Reason (2000). Det er med denne erkendelse af en bredere relevans af 

Reasons tænkning, at jeg nedenfor vil anvende Reasons model til at analysere det man 

kunne kalde velfærdssystemet for danske hunde. Ikke med det primære mål at 

fremdrage dyreetiske pointer, men med det primære mål at fremdrage en risikoanalytisk 

pointe om de mange hundebid, der sker i samfundet. Jeg vil nedenfor skitsere en 

sammenligning af velfærdssystemerne for henholdsvis mennesker og hunde i Danmark. 

Det sker ud fra den antagelse, at velfærdssystemerne i begge tilfælde er ansvarlige for, 

om man udvikler sig som et funktionelt eller et dysfunktionelt individ. Hundebid af 

mennesker er som anført et problem, både når der er tale om ”uskyldige” bid, som blot 

kræver en ambulant behandling i akutmodtagelsen og når der er tale om såkaldte 

skambid, hvor der er tale om store og komplicerede læsioner. Fællesnævneren for alle 

typer hundebid af mennesker er, at de som minimum tager ressourcer ud af 

sundhedsvæsnet i et uacceptabelt omfang. Jeg mener ikke, at hundebid kan undgås. Som 

det fremgår af min behandling af datasættet i afsnit 3, så forekommer der eksempelvis 

hundebid af mennesker under træning af politihunde. Det er en skadetype, man må 

acceptere en vis forekomst af. Ligeledes findes der politihundebid af arrestanter, hvilket 

også er en skadetype, som man må acceptere en vis forekomst af. Endelig må man 

acceptere en vis portion hundebid af mennesker i ”selskabelig” omgang med private 

hunde. Men forekomsten af denne skadetype burde være på niveau med antallet af 

mennesker, der skærer sig behandlingskrævende på en køkkenkniv under madlavning 

under private forhold. 

Det er en central påstand for min forståelse af hundebidsproblematikken, at hundebid 

oftest er et resultat af en dysfunktionel hund eller en dysfunktionel hund-menneske 

relation. Begge dele er meget alvorligt, når man tager i betragtning, hvor vidt 

distribuerede hunde er i det menneskelige samfund. 

Reason understreger (2000:768), at der efter katastrofer, ulykker eller helt almindelige 

fejl er to tilgange man kan have i den efterfølgende udredningsproces: Man kan forsøge 

at identificere den skyldige – eller man kan forsøge at finde fejlen i systemet. Med sin 

baggrund i militær flyvning har Reason haft en særlig opmærksomhed for at opsøge 

viden om systemkulturer, hvor man har velfungerende såkaldte feedback loops (Reason 

1990:481ff). Det er kort sagt systemer, hvor man lærer af utilsigtede hændelser gennem 

en åben tilbagemeldingskultur på alle niveauer. Reason kendte givet til dette fra tidligt i 

sin karriere gennem luftfartens havarikommissioner. Det vigtige for Reason er altså ikke 

at interessere sig for hvem, der er den skyldige i en given hændelse, men at interessere 

sig hvorfor en given utilsigtet hændelse kunne opstå – systemanalyse. Pointen her er, at 

den type analyse kan gennemføres i alle systemer, men i nogle sektorer er der blot en 

årtier lang tradition for det, mens der i andre sektorer er en lige så lang praksis for at 

jagte den skyldige mand (eller hund!). Et evident eksempel på et ikke-fungerende 

feedback loop, som har relation til hundebid i Danmark finder man ovenfor i afsnit 1.4., 

hvor jeg beskriver Fødevareministeriets modtagelse af evalueringsrapporten fra 

Københavns Universitet (Meyer & Forkman 2013). 

 

Bag utilsigtede hændelser, katastrofer, forkerte udviklinger etc. mener Reason 

(1990:476ff.), at der ligger to niveauer af fejl: Aktive fejl og passive fejl. I forlængelse 

heraf mener han, at de aktive fejl, som er dem man ser ligger på overfladen – hvorimod 

de passive fejl ligger dybt i systemet:  
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…these are decisions or actions, the damaging consequenses of which may lie dormant 

for a long time, only becoming evident when they combine with local triggering factors 

(that is, active failures, technical faults, atypical system conditions etc.) to breach the 

system’s defences. Their defining feature is that they were present within the system well 

before the onset of a recognizable accident sequence. They are most likely to be spawned 

by those whose activities are removed in both time and space from the direct human-

machine interface: … (Reason 1990:476). 

 

Det er denne indsigt, der ligger bag Reasons populære model i figur 2. Hvis man skulle 

eksemplificere modellens anvendelse på en servicekoncern (eksempelvis en 

vagtvirksomhed i aktieselskabsform) fremfor en teknisk sammenhæng, så kunne det se 

ud som følger (hvert punkt svarer til en osteskive i figur 2 – øverste punkt er den 

bagerste osteskive – alias niveauet længst fra der, hvor fejlen ender med at materialisere 

sig):  

 

• Beslutningstagere der de facto definerer markedets muligheder for servicebranchen - 

det er et beslutningsniveau, der findes uden for virksomheden. 

• Aktieselskabsbestyrelsen, som reagerer på markedets muligheder ved at definere 

målsætninger for virksomheden. 

• Virksomhedens direktion, som skal omsætte bestyrelsens målsætninger – ofte med 

kendt udsigt til enten bonus eller afskedigelse – afhængigt af resultatet. 

• Virksomhedens mellemleder-niveau, som skal hjælpe direktionen med at beholde 

popularitet hos bestyrelsen.  

• Virksomhedens vagtfunktionærer – det udførende niveau (dette eksempel er modelleret 

ud fra egne erhvervserfaringer – dog ikke den følgende udvikling). 

Lad os antage, at markedssituationen i sikkerhedsbranchen er præget af stærk 

konkurrence (hvilket den er i Danmark). Lad os dernæst antage, bestyrelsen definerer en 

målsætning om at flere kunder skal kunne nås uden øgede lønudgifter. Lad os endelig 

antage, at de forskellige ledelsesniveauer i virksomheden får tilsnittet nattevægternes 

vagtplaner, så de opfylder virksomhedens målsætninger om flere kundebesøg pr. nat. En 

nat sker der så en utilsigtet hændelse hos en kunde, som ikke bliver opdaget på grund af 

tidspres hos det udførende niveau – vagtfunktionæren. Reasons pointe med modellen – 

og med begrebet passive fejl er anvendt på mit eksempel, at den hårde konkurrence på 

prisen for vagtydelser, som der er i markedet er en sådan latent fejl. Den nat, hvor en 

kaffemaskine står tændt (på grund af en uskyldig forglemmelse) hos en given kunde og 

nattevagten ikke opdager det på grund af travlhed – den nat kanaliserer den latente fejl 

sig igennem hele osten og resulterer i en brand. Årsag: Konkurrence på prisen på 

sikkerhed. Et vilkår der er defineret langt fra vagtfunktionærens udførende niveau. I 

eksemplet er det systemet og ikke den enkelte vagtfunktionær der har fejlet. 

Lad os i stedet betragte et større system – velfærdssystemet for hunde i Danmark (igen 

med den bagerste osteskive nævnt først): 

 
A. En udpræget dualistisk tankegang arvet fra Europas kristne middelalder. 

B.  En demokratisk lovgivningsmagt, hvis enkeltmedlemmer er mere optaget af at sikre sig 

selv genvalg end de er interesserede i at udfordre vælgerne på noget, som de ikke synes 

er vigtigt nok – menneskets forhold til dyr. 

C. Et ministerielt niveau, som (naturligvis) effektuerer (og bevarer) lovgivernes ikke-

reflekterede dualistiske syn på mennesker og dyr. 

D. Et udførende niveau i de enkelte ministeriers ressortområder, som fastholder dualistisk 

praksis. Dyr – herunder hunde er enkeltpersoners ejendom. Så længe borgerne med 
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deres ejendom ikke generer hinanden, så stilles der ikke andre lovmæssige krav til 

hundeejere end til eksempelvis ejere af et æbletræ. 

Vedrørende punkt A ovenfor: Det kan virke unødvendigt at distancere sig så meget i tid 

og abstraktionsniveau for at finde hvad Reason benævner som root cause alias den 

latente indbyggede fejl i systemet (Reason 1990:475). Men det er almindeligt accepteret 

i risiko- og katastrofeforskning at søge langt tilbage og benyttes også i den model, som i 

dag anvendes til at analysere eksempelvis klassiske epidemier den såkaldte Pressure 

and Release Model (Wisner et al. 2004:49ff.). 

Vedrørende punkt B ovenfor: At en dualistisk tankegang om adskillelsen mellem arter 

er noget kulturelt betinget (og dermed kan forhandles) er blevet belyst af flere 

religionsforskere: “In the Christian mythological universe, good and evil, God and 

Satan are cast as polar opposites. In accordance with the logic of this universe, when 

God becomes man, Satan is conceived of as a beast and evil forces tend to materialize in 

the form of animals.” (Gilhus 2013:160). Denne fiksering af den senere vestlige 

tankegang omkring år 0 nåede sit klimaks med den neoplatoniske Scala Natura alias 

Great Chain of Being, som ligger indvævet i den europæiske-kristne kultur: 

   
The difficulties with the Great Chain of Being do not mean that the idea does not remain 

influential in our thinking about our place in the universe and that of other creatures. The basic 

patterning of humanity ranked above all other animals, primates ranked above other mammals, 

mammals above other animals, animals above plants, plants above rocks and streams, and so on 

is hard to escape as a default mapping of life (Clough 2013:216).  

 

Men at den grundlæggende måde menneskearten definerer sin position til andre arter på 

kan forhandles som al anden kultur, ser man netop ved at se på andre religiøse 

traditioners løsninger – her et eksempel fra en religion, der deler den europæiske kulturs 

abrahamitiske arv: ”Unlike Christianity, in Islam nonhuman animals are considered to 

have souls (nafs). Some Muslim scholars have opined that nonhuman will be 

ressurected along with humans on the Day of Judgement” (Foltz 2006:151). 

 

 

Lad os i forlængeelse af ovennævnte tænke os en case, som der er belæg for i det 

datasæt, som behandles i afsnit 3. Lad os forestille os, at Lise fra 4. klasse en dag skal 

besøge sin klassekammerat Anna. Annas familie har en hund. Lise åbner havelågen til 

Annas have, for at gå mod dørklokken. Annas families hund er i haven og løber hen til 

Lise. Lise løber. Hunden løber efter og bider Lise. Lise kommer på akutmodtagelsen. 

Den latente fejl, der her kanaliserer sig gennem hele osten og resulterer i et hundebid er, 

at lovgiverne ikke for længst har taget en meget vigtig dialog med vælgerne om 

dyrevelfærd og har lovgivet på baggrund af en mere kompleks forståelse af andre arter. 

Hvis Annas forældre havde haft pligt til at tage et hunde-ejercertifikat, så ville de have 

vidst, at hvis hunden var alene i haven ville den have en vogtende adfærd. Hvis Lise 

havde haft pligt til i skolen at blive undervist i relevant adfærd over for de vidt 

distribuerede hunde i samfundet, så ville hun ikke havde løbet. Dette tænkte bid var 

ikke Annas forældres skyld, det var ikke Lises skyld – og det var ikke hundens skyld. 

Bidet af Lise var en latent fejl i samfundssystemet, som manifesterede sig. 

Lad mig udfolde en mere fyldig analyse af den passive fejl, der i dag ligger i 

velfærdssystemet for danske hunde. En fejl, som flere hundrede gange om året 

kanaliserer sig gennem Reasons osteskiver og manifesterer sig i mere eller mindre 

alvorlige hundebid af mennesker. 
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Jeg har flere gange sammenlignet hunde med mennesker som en kompleks risikofaktor 

med udgangspunkt i min 5-punktskarakteristik af hunde. Lad os for at forstå 

anvendeligheden af Reasons tænkning prøve at sætte mennesket i hundens sted i min 5-

punktskarakteristik og fokusere på punkt 3 og 4: 

 

• De er rovdyr og kan være dødelige alene som fysisk (mekanisk) skademekanisme 

• De er ikke en homogen gruppe af objekter med stabil ageren, men derimod væsener 

med personlighedstræk, der forandres over tid 

 

I en vis forstand må man anerkende at mennesket stadig kan forekomme at have 

rovdyrtræk i sig. Vi ser det ved nogle typer berigelseskriminalitet som eksempelvis 

røverier. I vores komplekse samfund har vi udviklet komplekse systemer til at håndtere 

dette forhold: Skolevæsen, socialvæsen og ikke mindst justitsvæsen. Lige så snart et 

menneske viser tendens til at praktisere rovdyrtendenser, så træder et helt system i kraft, 

der med adskillige indsatsniveauer kan korrigere individets adfærd og beskytte 

samfundet. 

Anderledes og mere lige til er det at se mennesket beskrevet i min hundekarakteristiks 

punkt 4 – en uhomogen gruppe af individer, der forandres over tid. Igen har vi udviklet 

komplekse systemer til at håndtere dette: Førskolevæsen, skolevæsen, arbejdsmarked, 

socialvæsen, sundhedsvæsen, ældrepleje – dertil kommer i de tilfælde, hvor mennesket 

udvikler sig atypisk – måske endda til et farligt individ; et psykiatrisk sundhedsvæsen 

der spænder fra ambulant behandling til justitsministeriet farlighedsdekret (Sundheds- 

og Ældreministeriet 2015:§ 40). Sidstnævnte mulighed med en fra samfundet afsondret 

lægelig behandling findes ikke i alle lande. Nogle lande ”afliver” denne type patienter. 

 

Jeg er opmærksom på at ovennævnte kan virke provokerende for læseren, men min 

hensigt er ikke at provokere men at tydeliggøre forskellen på kvaliteten af 

velfærdssystemerne for henholdsvis mennesker og hunde: Betragt igen punkt 3 og 4 i 

min 5-punktskarakteristik af hunden som risikofaktor. Hvad er det man tilsvarende kan 

sige at den danske stat har opstillet af system for at sikre, at de hunde, der lever så tæt 

på mennesker (de hunde som er en så kompleks risikofaktor) vokser op og bliver gode 

og ufarlige beboere i det menneskelige samfund? 

Der, hvor man i håndteringen af den menneskelige population i Danmark har en lang 

række faglige professioner med statsgodkendte uddannelser, der sikrer at mennesker 

vokser op som sociale og ufarlige individer, der har man for hundepopulationens 

vedkommende ganske få statsgodkendte fagprofessioner, som på tilsvarende vis 

skal/kan sikre, at den halve million hunde, der lever i det danske samfund vokser op og 

bliver gode beboere i det menneskelige samfund. Bemærk i denne sammenhæng at 

hunde jo udvikles og ændres fysisk og psykisk over tid præcis som mennesker 

(herunder hundeejere). Men en fremtrædende dualistisk tankegang præger stadig 

lovgivningen. Hunde betragtes som udgangspunkt som genstande og ejendom uden at 

der nævneværdigt tages højde for, at de er væsener med en kompleks personlighed, der 

udvikles over tid. Det gælder overordnet i de love og regler, der regulerer hundenes 

sundhedsvæsen og det gælder i den statslige regulering af hundenes øvrige liv med 

mennesker. Sidstnævnte indskrænker sig overordnet set til forbud mod aggressiv 

adfærd, forbud mod at løbe løs på offentligt areal, forbud mod at mennesker lader hunde 

deltage i hundekampe og forbud mod at mennesker har seksuelt samkvem med hunde 

(Miljø- og Fødevareministeriet 2017:§§ 3, 6, 6d og Miljø- og Fødevareministeriet 
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2017B:§ 3A). Der findes omvendt ingen lovbestemmelser, der foreskriver egentlige 

uddannelsesforløb for danske hunde og deres ejere med henblik på at sikre, at hunde 

kan indgå på en problem- og risikofri måde i det danske samfund. Nogle vil her 

indvende, at Dyreværnsloven står som resten af bolværket mod at hunde i Danmark 

vokser op og bliver ustabile og eventuelt farlige individer: ”Dyr er levende væsener og 

skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt 

men og væsentlig ulempe” (Miljø- og Fødevareministeriet 2017B:§ 1 – min 

understregning). Endvidere bestemmes det at dyr ”… huses, fodres, vandes og passes 

under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov” 

(§ 2). Min påstand er imidlertid, at der i lovgivningen stadig levnes rig mulighed for 

som ejer eller besidder af en hund (uanset race) inden for lovens rammer at negligere en 

hunds naturlige behov i en grad, så den udvikler sig til en farlig hund – alias en hund, 

som bider mennesker. Et eksempel på utidssvarende lovgivning, der rummer mulighed 

for at ”skabe” dysfunktionelle og farlige hunde findes i den seneste revision af 

Hundeloven:  

Når en hund holdes bundet, skal dens lænke mindst være 5 m lang, og den skal have 

adgang til et opholdsrum, der kan yde den forsvarligt læ mod regn, blæst og kulde. Består 

opholdsrummet i et hundehus, skal det være rummeligt og så højt, at hunden kan stå 

oprejst (Miljø- og Fødevareministeret 2017:§ 5, stk. 2).  

Lænkehunden som fænomen findes altså de facto stadig i dansk lovgivning. I praksis 

betyder det, at enhver dansker kan købe en 8 uger gammel hundehvalp (Miljø- og 

Fødevareministeriet 2004) og lade den stå i haven i en 5 m lang kæde og hundehus hver 

dag, mens man er på arbejde. Når ejer/besidder så ved hjemkomst lufter en sådan hund, 

så lufter vedkommende efter min vurdering en bidrisiko – en lovligt ”skabt” og lovligt 

holdt dysfunktionel hund. Hvor stor andel af danske hunde, der lever en sådan 

minimums-tilværelse, er der ingen der ved. Men som det fremgår af den kvantitative 

analyse i afsnit 3, så finder det største antal hundebid sted i boligområder. 

Formodentligt skal en væsentlig del af forklaringen herpå findes i et stort antal lovligt 

understimulerede familiehunde, som i mere eller mindre dysfunktionel tilstand møder 

deres omgivelser, når deres ejer/besidder kommer hjem fra arbejde og lignende. Også 

andre steder i gældende lovgivning kan hundeejere finde lovlige normer, som de kan 

forledes til at lade sig inspirere af med det resultat, at en farlig hund udvikles. Laveste 

niveau af lovlig varetagelse af en hunds tarv finder man i § 2, stk. 6 i reglerne om 

bevogtningshunde. Jeg tillader mig her at citere bestemmelsen i sin kontekst:  

§ 2. Hundens opholdsrum skal være forsvarligt indrettet med hensyntagen til hundens 

størrelse. Rummet skal holdes rent. Taget skal være tæt. Ydervægge skal være støbt eller 

muret. Ydervægge af træ kan dog anvendes, hvis de er isolerede. Skillevægge skal bestå 

af høvlede brædder, medmindre de er støbt eller muret. Gulvet skal være 

uigennemtrængeligt for fugt og forsynet med afløb. Der skal findes egnet briks hævet 

over gulvet til hvilested for hunden. Rummet skal have tilstrækkelig adgang for lys og 

luft og skal kunne holdes frostfrit.  

Stk. 2. Der skal findes en løbegård, hvor hunden kan få frisk luft og motion.  

Stk. 3. Hunden skal tilses med højst 8 timers mellemrum. Der skal ske optegnelse af 

tidspunkter for tilsyn. Optegnelserne skal udleveres til politiet og den tilsynsførende 

dyrlæge efter anmodning.  

Stk. 4. Hunden skal fodres mindst 1 gang hver 24. time og til stadighed have adgang til 

frisk drikkevand.  

Stk. 5. Syge hunde skal anbringes i et særligt lokale eller fjernes fra stedet.  

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder ikke anvendelse, når hunden holdes i en 

privat beboelse (Miljø- og Fødevareministeriet 1986 – min fremhævning). 



23  

 

I det her citerede får den private danske hundeejer/-besidder tilsyneladende lovhjemmel 

til at lade sin hund være alene hjemme på bopælen i over et døgn uden adgang til mad, 

vand og menneskekontakt. Med sådanne inspirationskilder til acceptable standarder i 

lovgivningen, som går fra mund til øre blandt menigmand, kan man som samfund ikke 

tillade sig at undre sig over hverken dyreværnssager omkring hunde, bidepisoder eller 

skambidningssager. 

Min påstand er, at et bedre udbygget velfærdssystem omkring Danmarks ca. 500.000 

hunde ville være af væsentlig værdi i forhold til samfundets risikostyring omkring 

hundebid af mennesker. Et sådan mere veludbygget velfærdssystem for hunde handler 

ikke om at tilkende dyr menneskelige rettigheder.  En tilstrækkelig løsning kunne 

måske være at indføre et såkaldt lovpligtigt hunde-ejercertifikat til danske hundeejere. 

Denne tanke blev overvejet af flere folketingsmedlemmer allerede i 2012, men er ikke 

blevet realiseret af lovgiverne (Kristensen 2012). Nogle vil mene, at et egentligt 

lovpligtigt forløb forud for erhvervelsen af en hund er unødvendigt, da man jo som 

hundeejer er underkastet dyrlægens vejledning og underretningspligt 

(Fødevareministeriet 2014:§8, st. 2). Men igen træder dualismen frem med en udbredt 

hensyntagen til hundeejerens status som netop ejer på linje med ejerskabet af en 

genstand. Kun hvis noget er så galt, at man må formode at det støder den offentlige 

orden (som eksempelvis seksuel omgang med dyr), vurderer jeg at Dyrlægelovens §8, 

stk 2. danner baggrund for en effektiv underretningskultur, hvad angår danske hunde. 

Flertallet af danske hundebid sker i boligområder af hvad der må formodes at være 

privatejede ”familiehunde”. En lille del af Danmarks hundepopulation lever i 

tilknytning til forskellig type erhvervsudøvelse (eller i hundepensioner), hvor der er 

specifikke retningslinjer i lovgivningen om periodisk dyrlægetilsyn. Her forekommer 

der givet en højere grad af anvendelse af Dyrlægelovens §8, stk. 2. Dette mindretal i 

hundepopulationen lades i det følgende ude af betragtning. 

Den største sårbarhed ved den nuværende underretningspligt for dyrlæger omkring 

hundes mistrivsel er imidlertid ikke, at man kan frygte at dyrlægen af hensyn til 

kunderelationen undlader at underrette rette myndighed. Det, der for alvor underminerer 

effektiviteten af Dyrlægelovens §8, stk. 2 i forhold til at forhindre udvikling af 

dysfunktionelle (og potentielt farlige) hunde, er at en hund lovligt kan fødes, leve og dø 

i Danmark uden at blive tilset af en dyrlæge en eneste gang. Hvalpe skal i forbindelse 

med indførelse i Dansk Hunderegister chipmærkes, opgaven kan varetages af en 

dyrlæge, men kan også varetages af ikke veterinært uddannede frivillige, der er 

godkendt til opgaven (Miljø- og Fødevareministeriet 2016B:§ 6). I hvalpestadiet 

indledes også de anbefalede vaccinationsprogrammer for danske hunde, men de er 

netop anbefalede, så længe hunde ikke skal krydse grænsen mellem Danmark og 

udlandet. Der findes ikke lovkrav om at danske familiehunde skal vaccineres eller på 

anden måde tilses af en dyrlæge i løbet af deres levetid. Den Danske Dyrlægeforening 

formulerer det således i en pressemeddelelse: ”Den Danske Dyrlægeforening anbefaler 

altid et årligt sundhedstjek, hvor det optimale tidspunkt for vaccination fastlægges.” 

(Den Danske Dyrlægeforening 2013 – min understregning). Lidt anderledes forholder 

det sig, hvis en en hvalp fødes hos en såkaldt erhvervsmæssig opdrætter (kenneler som 

producerer tre eller flere kuld hvalpe årligt (Miljø- og Fødevareministeriet 2015: §2, stk. 

2)). Hos de opdrættere, der har valgt at lade sig registrere som erhvervsmæssige 

opdrættere lægges fra statens side der op til en veterinær kontrol med 
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hvalpeproduktionen i kraft af et vaccinationsprogram. Men også for hvalpe, der er født 

hos en registreret erhvervsmæssig opdrætter gælder det, at det er muligt for en hvalp at 

blive født i Danmark på lovlige vilkår – uden at møde en dyrlæge (Miljø- og 

Fødevareministeriet 2015: § 11, stk. 3).  I øvrigt kan det bemærkes, at det er almindeligt 

antaget, at en hvalp er sikret mindst en dyrlægekonsultation i forbindelse med 

udlevering af receptpligtige midler mod parasitter. Imidlertid er der ikke støtte for denne 

antagelse i det regelsæt, som kan antages som værende det mest veludbyggede – nemlig 

regelsættet for erhvervsmæssigt opdræt. Det er indkomne hunde til det erhvervsmæssige 

opdræt, der er beskyttet med bestemmelser omkring bekæmpelse af parasitter (Miljø- og 

Fødevareministeriet 2015: § 10). Dette er i sig selv tankevækkende i forhold til 

punkterne 1 og 2 i min 5-punkts karakteristik af hunden som risikofaktor, som anført i 

afsnit 2.1. at der ikke er bedre veterinærkontrol med hunde i Danmark: Nogle af 

hundens parasitter er zoonoser, som er dødelige for mennesker eksempelvis 

Echinococcus multilocularis (Enemark & Nielsen 2012) 

Endelig kan en hund i Danmark enten dø af alderdom/sygdom eller blive aflivet. Men 

end ikke aflivning af hunde er forbeholdt dyrlæger (Miljø- og Fødevareministeriet 

2014:§ 6, stk. 2), så heller ikke ved denne lejlighed sikres det, at en dyrlæge får adgang 

til at bedømme en hund og dens ejer/kontekst med henblik på at vurdere om eventuelle 

forhold kan tænkes at generere dysfunktionalitet hos andre eller fremtidige hunde hos 

ejeren. Det forhold at jægere har adgang til lovligt at aflive hunde ifølge nævnte § 6, stk 

2 er væsentligt. Dels holder jægere ofte hund. Dels var der i 2014 176.943 jægere i 

Danmark mod 2250 dyrlæger (Miljø- og Fødevareministeriet 2014B & Fossing 

2015:12). 

Jeg har ovenfor med støtte i gældende dansk lovgivning vist, at man lovligt kan have en 

hund i Danmark, som aldrig møder en dyrlæge. Jeg har også vist, at man lovligt kan 

efterlade sin hund bundet i en 5 m lang kæde med adgang til et hundehus i haven flere 

timer i løbet af døgnet og jeg har vist, at man lovligt kan efterlade sin hund hjemme 

indhegnet med adgang til frostfrit ly for vejret i over et døgn uden adgang til mad, frisk 

vand eller menneskelig kontakt.  

Jeg hævder ikke at sådanne worst case scenarios, hvor alt ovennævnte finder sted sker 

ofte. Men jeg påviser, at det lovmæsige grundlag for danske hundes velfærdssystem 

mere tager hensyn til hundens ejer som netop ejer, end det tager hensyn til hunden som 

et levende socialt væsen med en personlighed, der udvikles og forandres over tid.  

Man kan vælge at betragte ovennævnte fra et dyrevelfærdssynspunkt. Men det er ikke 

den primære pointe her. Pointen er derimod at sætte ovennævnte i relation til den 

risikostyring, som ligger i et tidssvarende velfærdssystem for Danmarks ca. 500.000 

hunde. Jeg ser en mulig forbindelse mellem det store antal hundebid, der finder sted i 

boligområder og en utidssvarende lovgivning inden for dyrevelfærd. Jævnfør igen min 

5-punktskarakteristik af hunden som risikofaktor i afsnit 2.1. Det kræver et etologisk 

baseret dyrevelfærdssystem at minimere antallet af dysfunktionelle hunde.  

Set i et risikostyringsperspektiv er det bemærkelsesværdigt, at der er knyttet et større 

kompleks af lovbestemte uddannelseskrav til borgere der vil føre et motoriseret 

transportmiddel i det danske samfund (en genstand – simpel vektor for 

bevægelsesenergi), end der er for borgere der vil føre hund i det danske samfund (et 

levende væsen – mangefacetteret risikofaktor med personlighed der ændres over tid). 
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For begge tilfældes vedkommende gælder det dog, at man kan blive frakendt 

førerretten. Det umiddelbare indtryk er dog, at det er forholdsvis oftere forekommende 

at borgere bliver frakendt retten til at føre motoriseret transportmiddel end det 

forekommer at borgere bliver frakendt retten til at føre hund. Der er to måder hvorpå 

man kan blive frakendt retten til at føre hund i det danske samfund: A: I henhold til § 

12a i Hundeloven (Miljø- og Fødevareministeriet 2017). B: I henhold til § 29 i 

Dyreværnsloven (Miljø- og Fødevareministeriet 2017B). Det har ikke været muligt at få 

adgang til oplysninger om omfanget af frakendelser i henhold til Hundeloven (§12a er 

en klassisk haddonsk paragraf, som skal holde hundes bidpotentiale adskilt fra 

mennesker samt andre hunde). Det er også forbundet med vanskelighed at danne sig 

overblik over, hvor mange frakendelser af retten til at føre hund, der et sket i henhold til 

Dyreværnsloven. (§ 29 er en etologisk funderet paragraf, som omfatter menneskers 

vanrøgtelse af forskellige arter – herunder hund). Folketinget har ad flere omgange 

forsøgt at få den ansvarlige minister til at fremlægge det konkrete tal på, hvor mange 

gange § 29 har været anvendt. I den forbindelse udtalte MF Dennis Flydtkjær i 2012: 

”Fra 2008 til 2010 blev der idømt 40 rettighedsfrakendelser. Det tal skal ses på 

baggrund af, at der i perioden 2009-2011 blev foretaget 2.392 anmeldelser om 

overtrædelse af dyreværnsloven. Det resulterede i 1.878 sigtelser – og altså 40 

rettighedsfrakendelser” (Hundenyheder.dk 2012). Det har ikke været muligt at finde ud 

af hvor mange af de 40 rettighedsfrakendelser, der vedrører retten til at have med hunde 

at gøre. At det teknisk er forbundet med store ressourcer (læs: ikke muligt) at få klarlagt 

hvor mange danskere der i henhold til en af de to nævnte paragraffer frakendes retten til 

at føre hund bekræftes af et ministersvar til MF Dennis Flydtkjær af 17/2-14 (Jørgensen 

2014). 

Sammenfattende må man konkludere, at statens indsats gennem lovgivning for et 

velfærdssystem omkring hunde, der effektivt dæmmer op for muligheden for 

udviklingen af dysfunktionelle (og bidende) hunde er mangelfuld. I et 

risikostyringsperspektiv er det således interessant, at der i folketingsåret 2014 – 2015 

blev fremsat et beslutningsforslag om, at offentlige ansatte skulle have 

underretningspligt såfremt de observerede ”… oplagt vanrøgt af dyr” (Folketingstidende 

2014). Forslaget blev forkastet af Folketinget. Forslaget var blandt andet motiveret af en 

sag med en borger, der blev indlagt efter et længere sygeforløb, hvorunder han havde 

fået offentlig hjælp i hjemmet. I hjemmet var der 14 hunde, som blev efterladt forsømt 

ved borgerens indlæggelse. Som forebyggelse mod hundebid af mennesker synes det 

oplagt, at give offentligt personale, der færdes i private hjem af human-medicinske 

grunde underretningsligt vedr. mulig mistrivsel af dyr.  

Jeg har ovenfor gennem eksempler argumenteret for, at man kan anvende Reasons 

berømte model til at forklare hvordan en passiv og latent fejl fra lovgiverside er skyld 

flere hundrede hundebid af mennesker om året.  
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3. METODE (2) – KVANTITATIV ANALYSE AF DATASÆTTET: 

Tilskadekomne efter hundebid i perioden 1. september 2001 – 13. november 2015. 

Behandlet på skadestuen OUH Odense  

 

Når man fremlægger et datasæt med henblik på at vise trend-udvikling inden for en 

skadetype, er man afhængig af en række forhold, som for størstedelens vedkommende 

er uden for ens egen kontrol, men som kan gøre rede for og forsøge at korrigere for. Her 

følger nogle overordnede betragtninger om mit datavalg – mere specifikke betragtninger 

om datakvalitet følger i afsnit 3.1. 

I det følgende fremlægger jeg den eneste tilgængelige uafbrudte tidsserie omkring 

hundebid af mennesker, der kan belyse udviklingen af hundebid af mennesker i 

Danmark både før og efter indførelsen af Hundelovens § 1a & 1b. Fra Ulykkes Analyse 

Gruppen ved Odense Universitetshospital har jeg modtaget datasættet Tilskadekomne 

efter hundebid i perioden 1. september 2001 – 13. november 2015. Behandlet på 

skadestuen OUH Odense. Det geografiske optageområde for denne akutmodtagelse er 

tilsyneladende ændret undervejs i datasættets indsamlingsperiode. Men trods denne 

forstyrrelse, så er datasættet unikt i dansk sammenhæng i kraft af datakilden Ulykkes 

Analyse Gruppen. Samarbejdet mellem Ulykkes Analyse Gruppen og akutmodtagelsen 

giver data på behandlingskrævende skader for et repræsentativt dansk befolkningsudsnit 

på 5% - det sker på baggrund af 50.000 årlige patientkontakter (Ulykkes Analyse 

Gruppen 2017). 

 

Fødevareministeriet afviste som nævnt i afsnit 1.4. konklusionen fra Meyer & Forkman 

(2013) på baggrund af deres anvendelse af denne datakilde (Fødevareministeriet 2013: 

afsnit 2.3.3.4.). Årsagen var at ministeriet ikke fandt, at datasættet var repræsentativt på 

det hundedemografiske område: 

 
Havde en lignende opgørelse fra København været mulig, ville det måske have givet et 

andet resultat, blandt andet set i lyset af, at der på nuværende tidspunkt (2013) er mere 

end dobbelt så mange hunde tilhørende de forbudte hunderacer registreret i København 

(2768 hunde), som der er registreret på hele Fyn (1150 hunde) (Fødevareministeriet 

2013: afsnit 2.3.3.4.) 

 

Det er uklart, hvad ministeriet mener med København i citatet. Er det Københavns 

Kommune eller en anden type geografisk afgrænsning. Det eneste geografiske område, 

hvor man på noget tidspunkt har haft et tilnærmelsesvist retvisende billede af 

hundepopulationens sammensætning er Ishøj Kommune sydvest for Københavns 

Kommune (Justitsministeriet 2010B:5.1). Borgere i Ishøj Kommune var på det 

tidspunkt dækket af akutmodtagelsen på det daværende Glostrup Hospital (nu 

Rigshospitalet Glostrup) i Glostrup Kommune vest for Københavns Kommune. 

Fødevareministeriet havde givet vis ønsket data fra den datakilde der blev benyttet i 

forarbejderne til indførelse af raceforbudsparagrafferne i 2010. Nemlig Ulykkesregistret 

under Statens Institut for Folkesundhed:  

 
Ulykkesregisteret indsamler skadestuedata fra følgende fire sygehuse i Danmark: 

Glostrup Hospital, Sygehus Frederikssund, Regionshospitalet Randers og Sydvestjysk 

Sygehus (indtil 2007 indgik tillige Sygehus Herlevs skadestue i registreringen). 

Befolkningsudsnittet i de fire sygehuses optageområder er ifølge Statens Institut for 

Folkesundhed repræsentativt for hele landet med hensyn til køn og alder, og dækker ca. 

12 pct. af den danske befolkning (Justitsministeriet 2010B:5.2.1) 
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Dette var som det fremgår en attraktiv datakilde. Når denne datakilde ikke anvendes i 

nærværende uppsats, så skyldes det, at Ulykkesregistret stoppede sin dataindsamling 

den 1/1 2011. 

På denne baggrund står Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital 

tilbage som den eneste relevante eksisterende datakilde for nærværende uppsats (og for 

forskning af hundebid af mennesker i Danmark i det hele taget). Denne vurdering 

bygger jeg på, at Jørgensen (2014) bekræfter at dansk politi ikke kan levere 

systematiske data om hundesager samt på det forhold at data fra private 

forsikringsselskaber vil være underlagt disse private virksomheders markedssegment og 

virksomhedernes vilje til at offentliggøre data. 

 

3.1 DATASÆTTETS BEARBEJDNING 

 

Datasættet Tilskadekomne efter hundebid i perioden 1. september 2001 – 13. november 

2015. Behandlet på skadestuen OUH Odense indeholder 2.794 hændelser. Det er 

udleveret som excel-fil, som er opbygget med følgende kolonner: 

 
1. Ulykkes år 

2. Ulykkes måned 

3. Alder på skadetidspunkt 

4. Køn 

5. Afslutning fra skadestuen 

6. Skadested 

7. Ulykkestekst 

Den første bearbejdning af datasættet bestod i en gennemlæsning af kolonne 7. 

Formålet var at sikre, at datasættet faktisk omhandlede hundebid af mennesker i 

Danmark. Som det fremgår af figur 3, så var der faktisk 47 hændelser i datasættet, som 

ikke levede op til dette inklusionskriterium. 

 

 
Figur 3 
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Alle tre kategorier i figur 3 har haft principiel betydning hver gang Ulykke Analyse 

Gruppens data har været anvendt som kilde til forekomsten af hundebid af mennesker i 

Danmark (Meyer & Forkman 2013 & 2014). Registreringen af de 4% udenlandske 

hundebid behandlet i Danmark, kan forsvares ud fra hospitalets virksomhed.  

 

Registreringen af de 47% hund som øvrig skademekanisme viser at data, som er 

produceret alene på baggrund af definitionerne i NOMESKO-klassifikationen 

(Ulykkesregistret 2008:19-20) ikke er detaljerede nok til umiddelbart at blive anvendt 

som data til eksempelvis forskning i hundebid. Selv om det her behandlede datasæt er 

navngivet Tilskadekomne efter hundebid, så viste det sig i praksis, at der var blevet 

registreret efter den bredere definition ”hundeulykke”. Der er således ikke meget 

hundebid over at tilskadekomne træder på en hundebørste efter at have soigneret sin 

hunds pels. Ikke desto mindre figurerer det altså som et hundebid i mine rådata. En del 

af de fjernede hændelser handler om sår, der er opstået ved at man er blevet påvirket 

mekanisk af en hundepote (kradset eller ramt i øjet) – nogle gange anføres det, at det er 

sket under leg. Disse hændelser lever op til definitionen hundeulykke i NOMESKO 

klassifikationen, men lever ikke op til definitionen hundebid. Endelig har jeg fjernet 

nogle hændelser af typen ”ramt af tand”. Hvis man under leg eller irettesættelse af en 

hund med egen mangelfuldt koordinerede bevægelse rammer en tand i en åben 

hundemund, så er det ifølge min definition heller ikke et hundebid – jævnfør min 

definition i afsnit 1.5. 

 

Også registreringen af de 49% hund er ikke skademekanisme viser at data, som er 

produceret alene på baggrund af definitionerne i NOMESKO-klassifikationen 

(Ulykkesregistret 2008:19-20) ikke er detaljerede nok til umiddelbart at blive anvendt 

som data til eksempelvis forskning i hundebid. Der er tale om at andre arter end hund 

har været skadevolder: Præriehunde (en gnaver), hvepse og katte. Ved katteskaderne er 

der typisk en hund i nærheden, som katten bliver forskrækket over og bider eller kradser 

mennesket. 

 

Efter den første korrigering for egentlige fejlregistreringer bestod datasættet således af 

2.747 hændelser – herefter benævnt det totale datasæt. 

 

3.2 ANALYSE AF DATASÆTTET 

I forlængelse af ovennævnte har jeg været i dialog med min vejleder Finn Nilsson om 

øvrige 34 bid, som man kunne fjerne fra datasættet, da de på sin vis giver et fejlagtigt 

billede af forekomsten af hundebid i den forståelse, som jeg har i min 

hundebidsdefinition i afsnit 1.5. – og som jeg mener er nødvendig for forståelsen af 

hunde som risikofaktor. 
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Figur 4 

 

Som det fremgår af figur 4, så optræder der i datasættet 31 politihundebid og tre 

vagthundebid i det analyserede datasæt. Men faktisk burde de ikke være medtaget som 

hundeulykker/hundebid – de skulle have været klassificeret som: Legal intervention.  

En ”Legal intervention er fysisk eller anden magtudfoldelse foretaget af politi eller 

anden lovhåndhævende instans under lovlig aktion med personskade til følge” 

(Ulykkesregistret 2008:20). De 34 legale interventioner indgår her i det analyserede 

datasæt, de udgør under 1% af dette og det har derfor ikke praktisk betydning for min 

behandling af data. Men af hensyn til fremtidig forskning på området, kunne man ønske 

sig, at registreringen af sådanne legale interventioner blev foretaget korrekt. 

Den egentlige udvikling af hundebid i datasættet i årene før og efter indførelsen af 

raceforbudsparagrafferne den 1/7 2010 illustreres nedenfor i figur 5. Bemærk at det 

totale datasæt er yderligere beskåret, så der arbejdes med hele år i figuren. Intervallet 

2002 – 2014 omfatter 2.538 bidskader.  

 
Figur 5 
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Det er centralt for korrekt forståelse af figuren at vide at skadestedskoden ”Bid i 

boligområde/EUG1” omfatter hele det indvendige område af et hjem samt følgende: 

Boligens (ejer/lejer) udeområde samt legeplads i boligområdet, grønt friareal i 

boligområdet, indkørsel til boligområde (herunder tilkørsel, gårdsplads). Endelig 

omfatter skadestedskoden også kategorien ”Boligområde andet og uspec.” (Ulykkes 

Analyse Gruppen 2016B). Den her anførte korrekte forståelse af skadestedskoden 

EUG1/Boligområde er ikke anvendt af Meyer & Forkman (2013:23). De skelner 

fejlagtigt mellem bolig/have (det private rum) og det offentlige rum, hvilket påvirker 

deres analyser og resultater. Det kunne have været meget ønskværdigt, om det var 

muligt at lave denne opdeling mellem ”hjem” og ”andre steder” i data fra Ulykkes 

Analyse Gruppen, men det er det desværre ikke. En legeplads i et almennyttigt 

boligområde er således et eksempel på, at man kan være i ”det offentlige rum” samtidig 

med at man er i skadestedskoden ”Boligområde”. Et af de egentlige overfald i 

datasættet, som førte til akut indlæggelse skete i ”Boligområde” under en gåtur, hvor en 

forbipasserende bad sin hund angribe offerets hund (kolonne 7-oplysning). Denne 

hændelse er naturligvis ikke sket i offerets bolig eller have – men dog i ”Boligområde”. 

Dette eksempel viser tydeligt, at man – desværre - skal fastholde en bred forståelse af 

den meget vigtige skadestedskode ”Boligområde”. 

 

 Bemærk at kategorien ”bid på job” i figur 5 følger udviklingen i periodens totale antal 

hundebid og i kategorien ”bid i boligområde”. Da kolonne 7 i det udleverede datasæt fra 

Ulykkes Analyse Gruppen består af korte notater fra skadestuepersonalet, lader kolonne 

7 ofte meget tilbage at ønske omkring brugbar kontekstuel information. Men det er 

lykkedes at identificere 68 hændelser, som udgør kategorien ”bid på job” i figur 5. 

Fordelingen af disse er fremstillet isoleret nedenfor i figur 6. 

 

 
Figur 6 

 

Fordelingen af disse identificerede 68 erhvervsrelaterede hændelser er interessant, da 

der med bekendtgørelse kom nye regler om placeringen af postkasser pr. 1/1 2012 

(”Forsendelser skal således kunne afleveres i brevkassen, uden at omdeleren skal begive 

sig fra vejarealet ind på ejendommen eller i øvrigt begive sig gennem en forhave, en 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

År
2002

År
2003

År
2004

År
2005

År
2006

År
2007

År
2008

År
2009

År
2010

År
2011

År
2012

År
2013

År
2014

Bid på job  2002-2014. De nye postkasseregler trådte i 
kraft den 1/1-12 



31  

carport, bevoksning eller anden form for afspærring eller lignende” (Transport- og 

Bygningsministeriet 2011:§ 9).  Som det fremgår nedenfor af figur 7, så er stor del af de 

identificerede ”bid på jobbet” relateret til postarbejde eller lignende erhverv (her er der 

tale om alle de erhvervsrelaterede der har kunnet identificeres i det totale datasæt). 

 
Figur 7 

 

 

Af figur 8 nedenfor fremgår det, at det ikke kun er i forbindelse med job der relaterer 

sig til postkasser at folk på arbejde bliver bidt i skadestedskoden ”boligområde”. 

Offentligt ansatte og håndværkere bliver også bidt i ”boligområde” – omvendt bliver 

postfunktionærer også bidt i eksempelvis ”trafikområde” fremgår det af datasættets 

kolonne 7-oplysninger. 

 

 
Figur 8 
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I det totale datasæt er der som nævnt med stor usikkerhed identificeret 75 

erhvervsrelaterede hundebid. Men flere kan skjule sig i de ofte kontekstløse beskrivelser 

i datasættes kolonne 7.  

Hvis man bryder det totale datasæt op i enheder af halve år, så træder nogle tydelige 

tendenser frem: 

 

 
Figur 9 

 

 

Af figur 9 fremgår det tydeligt, at der gennem hele perioden er trend i retning af et fald i 

antal behandlede hundebid. Indførelsen af raceforbudsparagrafferne har ikke påvirket 

denne trend i positiv retning. Faktisk sker der en øgning i behandlede bid omkring 2010, 

hvor paragrafferne træder i kraft. Derimod ses et markant fald i ”bid i boligområde” i 

andet halvår af 2012, hvor de nye regler om placering af postkasser er trådt i kraft (og 

hvor reglerne er blevet effektueret af grundejerne).  

Af figur 9 fremgår det ligeledes, at ”bid i boligområde” er den skadestedskode, man bør 

have fokus på, da udviklingen her definerer den totale udvikling. Dog med undtagelse af 

en ikke identificeret faktor i 2007, som iagttages uden for ”bid i boligområde”. 

At ”bid i boligområde” bør have fokus i forståelsen af hundebid af mennesker fremgår 

tydeligt af figur 10: 
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Figur 10 

 

 

Figur 10 kan ikke ses som bevis for at 28% af hændelserne er mennesker, der uvarslet er 

blevet bidt af fremmede ”glubske” hunde i det offentlige rum. De 28% af biddene der 

sker uden for ”bid i boligområde” rummer blandt andet jægere, cirkusartister og 

politihundeførere der under udførelse af deres gerning bides af egne hunde – dertil 

kommer dyrlæger, der bides af patienter. Men i de 28% kan også identificeres 

bidskader, der skyldes, at folk kommer for tæt på/vil hilse på fremmede hunde – 

herunder hunde, som er afbundet foran forretninger. Samt endelig episoder der lever op 

til forestillingen, at man uforvarende kan blive bidt af en fremmed hund i det offentlige 

rum.  

Netop forestillingen om muligheden for at blive bidt af en fremmed ”glubsk” hund i det 

offentlige rum har fyldt meget i den frygtkultur, som blev etableret i en synergi mellem 

medier og lovgivere omkring vedtagelsen af raceforbudsparagrafferne (Hansen 2010, 

Thorslund 2010 & Petersen 2013). Man kan sige, at denne frygtkultur fik fornyet 

næring den 12/5-16, hvor Folketinget behandlede et lovforslag om at fjerne 

raceforbudsparagrafferne (Folketinget 2016). Et flertal af Folketinget henviste til at 

bevare raceforbudsparagrafferne af hensyn til borgernes tryghed. Hvis man skal komme 

bag om denne frygtkultur, kan man fokusere på kolonne 5 i datasættet (”Afslutning fra 

skadestuen”), idet man antager at overfald af ”glubske” hunde med betydelige 

vævsskader til følge vil afspejle sig i måden hvorpå patienten bliver afsluttet i 

sundhedsvæsnet. Af figur 11 fremgår det, at 68% af det totale datasæt afsluttes i 

akutmodtagelsen (typisk med en stivkrampevaccination). 
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Figur 11 

 

 

Mange faktorer, der ikke er tilgængelige i datasættets kolonne 7 kan have været 

afgørende for at 30 % afsluttes hos egen læge eller ambulant. Mulige årsager til at de 

ikke afsluttes umiddelbart kan være opfølgende tilsyn på grund af mistanke om mulig 

infektion. Hvis man derimod betragter de 2 % mest alvorlige hændelser, så fordeler de 

sig således hvis man regner med hele år (61 indlæggelser): 

 

 
Figur 12 
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tidligere bemærkning herom skal dette dog tages med forbehold, da koden ikke kun 

omfatter ofrets bopæl/et privat hjem – men også udenomsarealer. I det totale datasæt 

kan der identificeres fem egentlige hundeoverfald, som resulterer i akut indlæggelse 

(fordelt på årene 2003, 2007 [2 overfald], 2010 & 2013). Det er min vurdering på 

baggrund af kolonne 7-oplysninger at langt hovedparten af de akutte indlæggelser sker 

på baggrund af en af offeret kendt hund/offerets egen hund (eventuelt offerets egen 

hund i hundeslagsmål), hvor manglende hundekendskab er den udløsende faktor. En 

særlig gruppe af de akut indlagte er de mindreårige (16 børn under 10 år), hvoraf kun en 

er bidt (overfaldet) uden for skadestedkode ”boligområde”. Her vurderer jeg, at det er 

muligt at betragte indlæggelserne som udslag af manglende forældreopsyn (med barn og 

familiens hund). Endelig skal der i gruppen akut indlagte medregnes et antal 

komplicerede sygdomsforløb, hvor det ikke er bidets placering eller graden af 

vævskade, som er udslagsgivende (hertil regnes infektion som følge af simpelt bid og 

simpelt bid af person med anden diagnose). Bemærk at jeg hermed har en anden og 

mere nuanceret forståelse af de akutte indlæggelser, end det er tilfældet hos Meyer & 

Forkman (2013:22), som skriver: ””Indlagt akut” er den sværeste grad af bidskade i 

denne sammenhæng, da det er bidskader, der har krævet indlæggelse”. Jeg finder støtte 

til min nuancerede behandling af de akutte indlæggelser i datasættets kategori 7-

oplysninger og i Damsager (2016A). 

Hvis man betragter antallet af akutte indlæggelser i datasættet, så er der ikke talmæssigt 

belæg for en frygt i befolkningen for at blive overfaldet af en ”glubsk” hund i det 

offentlige rum. 

Af hensyn til sammenligning med eksisterende forskning er der lavet analyser af 

værdierne i kolonne 3 og 4 i det totale datasæt – alder og køn.  

 

 
Figur 13 

 

 

Figur 13 viser flere tendenser. Nedenfor anføres mulige forklaringer som finder delvis 

støtte i de sparsomme kontekstuelle oplysninger, der findes i datasættets kolonne 7: 
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1. Børn op til 10 år bides langt overvejende i skadestedskode ”boligområde (EUG1)”. For 

de mindstes vedkommende må man formode, at det faktisk er i hjemmet. 

2. Når børn er fyldt 10 år bides de i faldende tendens i ”boligområde”, men i stigende 

tendens i uden for ”boligområde”. Dette kan markere en tendens mod, at aldersgruppen 

ikke bides af egen eller venners hund i hjem, men derimod en tendens mod at de bides i 

forbindelse med job som ungarbejdere af fremmede hunde (herunder af hunde i 

”boligområde” frem til de ændrede postkasseregler i 2012).  

3. Voksne i aldersintervallet 20 – 30 år bides i stigende tendens alle steder. Dette kan 

skyldes at denne aldersgruppe er præget af førstegangshundeejere og præget af 

mennesker, der er på besøg hos førstegangshundeejere.  

4. Voksne fra 35 – 50 år bides i stigende tendens alle steder – og aldersintervallet 46-50 år 

er den alder, hvor der er størst risiko for at få et behandlingskrævende hundebid. Dette 

kan skyldes bid under leg og træning med egen hund (organiserede 

hundesportsaktiviteter), som der nu er tid til efter at egne børn typisk er blevet gamle 

nok til at give tid til egentlige hundeaktiviteter (Dette kan muligvis underbygges af 

kategorien ”Hund som øvrig skademekanisme” nedenfor i figur 14. Det er i dette 

aldersinterval, man leger vildt med sin hund.).  Det kan også skyldes 

aldersgruppebetinget ignorant adfærd over for signaler fra egen eller andres hund (man 

har travlt med andre ting). Mennesker i dette aldersinterval er typisk erhvervsaktive og 

har måske ikke tid til egen hund, som måske er anskaffet da børnene var mindre og der 

var fokus på familielivet. Man kan formode, at fænomenet bid af bedsteforældre 

begynder at optræde i denne gruppe – (bedsteforældre bides under besøg hos børn og 

børnebørn, hvor børnene er førstegangshundeejere). 

5. Fra 60 år bides voksne i markant vigende tendens ikke uden for skadestedkode 

”boligområde”. Dette kan skyldes ændret tilknytning til arbejdsmarkedet, som giver 

ændret bevægelsesmønster i samfundet. Det kan også skyldes ændret måde at være 

hundeejer på: Måske er der fra 60-årsalderen en tendens til skift fra stor race (= øget 

mulighed for bid under leg og træning uden for ”boligområde” på grund af organiserede 

hundesportsaktiviteter) til lille race, som man ikke deltager i organiserede 

hundesportsaktiviteter med (hvorfor man i 60-årsalderen stadig bides i boligområde). 

Endelig kan man formode at bid af typen bid af bedsteforældre fortsat har betydning. 

6. I seniortilværelse og alderdom fra det fyldte 65. år er der en vigende tendens til at blive 

bidt af hunde. Nogle bid i alderdommen kan med støtte i de sparsomme kontekstuelle 

oplysninger i datasættets kategori 7 forklares med egentlig klodsethed (nedsat fysisk 

koordination og nedsat koordinationsevne) i forbindelse med håndtering af hunde. 

Bemærk i den forbindelse, at ”Hund som øvrig skademekanisme” nedenfor i figur 14 

begynder at optræde igen fra 60-årsalderen. 
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Figur 14 

 

 

Ovennævnte mulige forklaringer på tendenser i datasættet er sandsynlige, men 

forbundet med stor usikkerhed på grund af kvaliteten af kontekstuelle oplysninger i 

datasættets kolonne 7. Andre faktorer, der ikke har været nævnt, kan spille ind. Der kan 

være underrapportering i alle aldersgrupper kombineret med en faktor i form af behovet 

for fornyet stivkrampevaccination. Sidstnævnte kan forklare, hvorfor antallet af 

behandlingskrævende hundebid af mennesker topper i aldersintervallet 46-50 år. På det 

tidspunkt har man måske været bidt flere gange, men fornemmer efterhånden at det er 

”på tide” at få fornyet sin stivkrampevaccination - det er almen viden i Danmark at 

stivkrampevaccinationen fornyes hvert 10. år ved sårbehandling i akutmedicinen. 

For alle aldersgrupper kan man dog sammenfatte, at der er størst risiko for at pådrage 

sig et behandlingskrævende hundebid i skadestedskode ”boligområde”. Det betyder 

med rimelig støtte i de sparsomme kontekstuelle oplysninger, der findes i datasættets 

kolonne 7, at man i prioriteret rækkefølge med størst sandsynlighed bides af følgende 

kategorier af hunde: 

 
1. Egen husstands hund 

2. Hund tilhørende familie, venner eller hund der er kendt som bosiddende i lokalområdet. 

3. Fremmede hunde under udførelse af job 

4. Fremmede hunde – herunder politihunde/vagthunde 

På grund af datakvaliteten af de kontekstuelle oplysninger i datasættets kolonne 7 er det 

ikke muligt at sætte procentsatser på de enkelte kategorier.  

Af figurerne 15, 16 & 17 nedenfor ses det, at der i skadestedskoden ”boligområde” 

(figur 16) er næsten identisk kønsfordeling mellem bidofrene. Men i det totale datasæt 
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på tværs af alle skadestedskoder (figur 15) kan man se at 10% flere mænd end kvinder 

får behandlingskrævende hundebid. Det synes at være en udvikling i voksenlivet, der 

slår igennem; hvis man betragter kønsfordelingen uden for skadestedskoden 

boligområde (figur 17 – 772 hændelser), så ser man en tydelig kønsforskel. Mænd 

bliver bidt mest uden for skadestedskoden ”boligområde”. Dette kan givet forklares 

med en tendens for flere risikobetonede aktiviteter som involverer hund hos det 

mandlige køn. Eksempler på sådanne risikobetonede hundeaktiviteter, der finder støtte i 

datasættes kolonne 7 er:  

 

• Forkert håndtering af hunde i slagsmål. 

• Forkert håndtering af hund under hundesport. 

• At bringe sig i en situation, hvor man bliver bidt af politihund/vagthund. 

 

 
Figur 15 

 

 
Figur 16 
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Figur 17 
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4. RESULTATER 

4.1 RESULTAT AF DEN HADDONSKE ANALYSE AF KONTEKSTEN FOR 

DANSKE HUNDEBID AF MENNESKER. 

På baggrund af afsnit 2.1.1. kan det konkluderes, at den danske stat praktiserer hvad 

man karakterisere som en simpel haddonsk risikostyringsstrategi i forhold til hundebid 

af mennesker. Den danske stat har med raceforbudsparagrafferne (§ 1a & 1b) i 

Hundeloven anlagt et udelukkende mekanisk og klassisk epidemiologisk synspunkt i 

risikostyringen, hvor man betragter et ikke-videnskabeligt begrundet udvalg af 

hunderacer som vektorerne for skadelig bevægelsesenergi (i mundtøjet), som kan 

påvirke borgerne negativt i form af bidskader. I forlængelse af dette synspunkt søger 

staten at opretholde en separation mellem befolkningen og disse udvalgte hunderacer. 

Dette modsvarer anbefalingerne i Haddons såkaldte strategier (strategi 5 og 6), som man 

fordelagtigt ser anvendt i mange tekniske risikostyringssystemer (eksempelvis inden for 

trafik og el). I dette valg af risikostyringsstrategi ligger implicit, at staten har valgt det 

som Haddon karakteriserer som en passiv beskyttelsesstrategi mod hundebid. Borgerne 

skal ikke reflektere eller handle aktivt. Det ligger i lovgivningens udformning, at 

borgerne er separeret fra vektoren af den farlige bevægelsesenergi – de til enhver tid 

kodificerede hunderacer. 

De årligt tusindvis af hundebid af mennesker i Danmark er fra statens side ikke 

genstand for anvendelse af Haddons matrice på et makroplan, hvor man analyserer de 

forskellige dimensioner af hundebidsproblematikken på samfundsplan. 

Der er på mikroplan åbnet op for at Haddons matrice kan anvendes til hvad der kan 

karakteriseres som etologisk ulykkesudredning efter enkeltepisoder i de såkaldte 

skambidningssager. Dette kan for de implicerede parter have en afgørende betydning, 

men påvirker ikke den samfundsmæssige risiko for at blive bidt af en hund i Danmark. 

4.2 RESULTAT AF DEN REASONSKE ANALYSE AF KONTEKSTEN FOR 

DANSKE HUNDEBID AF MENNESKER. 

På baggrund af afsnit 2.1.2. kan det konkluderes, at det danske samfund er meget 

sårbart med hensyn til borgernes eksponering for hundebid.  

Med Reasons terminologi ligger der en latent fejl i det danske samfund i form af en 

reduktionistisk opfattelse af hunde, som noget der kan ejes på linje med eksempelvis et 

æbletræ. En gennemgang af eksisterende lovgivning viser at man kan holde hund i 

Danmark på flere lovlige måder, der ikke vægter hunden som et komplekst væsen og 

kompleks risikofaktor. Den latente fejl, som gang på gang manifesterer sig som 

hundebid af mennesker, består således i en fra lovgiverside ureflekteret respekt for 

borgernes frie ret til at eje en hund, så længe borgerne blot ikke med deres ejendom 

generer andre borgere. 

Centralt i det danske samfunds sårbarhed over for hundebid af borgerne er ikke blot 

fraværet af en ordning med ejer-/førerlicens (som man kender det fra eksempelvis biler, 

jagtvåben eller speedbåde), men også fraværet af et faktisk fungerende 
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underretningssystem om dysfunktionelle hunde-menneske forhold i populationen af ca. 

450.000 danske hundeejere er en faktor for sårbarhed i forhold til hundebid af 

befolkningen. Man kan betragte det således, at der mangler et effektivt system af 

feedback-loops mellem den enkelte hund og en akademisk hundekyndig (denne 

akademiske hundekyndige er i afsnit 2.1.2. eksemplificeret ved en dyrlæge, da Danmark 

ikke har et system med akademisk uddannede hundetrænere). 

På makroniveau bidrager fraværet af effektive feedback-loops mellem forskning og 

centraladministration/lovgivere til at opretholde den nuværende sårbarhed over for 

hundebid af mennesker i Danmark. Ligesom befolkningen af samme årsag periodisk 

underkastes en medieskabt frygtkultur i mangel af en gennemført god risikostyring af 

hundebid. 

 

4.3 RESULTAT AF DEN KVANTITATIVE ANALYSE AF DATASÆTTET: 

Tilskadekomne efter hundebid i perioden 1. september 2001 – 13. november 2015. 

Behandlet på skadestuen OUH Odense 

Det fremgår af figur 10 i afsnit 3.2, at der i Danmark er markant størst risiko for at blive 

udsat for et behandlingskrævende i hundebid i den skadestedskode, som benævnes 

”Boligområde”/EUG1. 72% (=1.966) af bidskaderne fandt sted i denne skadestedskode. 

Det fremgår af figurerne 5 og 9, at indførelsen af de såkaldte raceforbudsparagraffer i 

2010 ikke har haft reducerende effekt på en allerede svagt faldende tendens for 

hundebid af mennesker i perioden 2002 til første halvår af 2015. Et interval, der rummer 

et fald fra 115 bid til 79 bid. 

Det fremgår af figurerne 5, 6 og 9 at der muligvis har været en tidmæssigt afgrænset 

reducerende effekt af nye postkasseregler i forhold til erhvervsrelaterede hundebid. 

Denne tidsmæssigt afgrænsede postkasse-effekt synes kortvarigt at have haft indflydelse 

på den samlede sum af behandlingskrævende hundebid af mennesker. 

Det fremgår af figur 11 at 68% (=1.865) af de behandlingskrævende bidskader blev 

afsluttet umiddelbart i akutmodtagelsen. Det fremgår ligeledes, at 2% (=63) af de 

behandlingskrævende bidskader udløste akut indlæggelse. 

Det fremgår af figur 12, at tre år efter indførelsen af de såkaldte raceforbudsparagraffer 

er der i 2013 det højst registrerede antal akutte indlæggelser på grund af hundebid – 11 

indlæggelser. 

Det fremgår af figur 13, at der er registreret det største antal behandlingskrævende bid 

for mindreårige. Aldersintervallet 0 – 10 år repræsenterer 339 bid. Dernæst følger 

aldersgruppen 46 – 50-årige med 155 bid og endelig aldersgruppen 21 – 25-årige med 

153 behandlingskrævende bid. 

Endelig fremgår det af figur 15, 16 og 17, at der er en næsten ligelig kønsfordeling af 

behandlingskrævende hundebid i skadestedskode ”Boligområde”/EUG1. At mænds 
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adfærd uden for ”Boligområde” giver en totalt betragtet skæv kønsfordeling, hvor 

mænd er overrepræsenteret med 10%. 
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5. DISKUSSION 

5.1. FORSKNINGSPØRGSMÅL 1 

Indledningsvis i denne uppsats formulerede jeg spørgsmålet:  

Har §§ 1a og 1b som blev indført i den danske hundelov med virkning fra 1/7 2010 

(Meyer & Forkman 2013:8) haft en dokumenterbar effekt på antallet af hundebid af 

mennesker i Danmark, hvis man betragter udviklingen af antallet af 

behandlingskrævende hundebid af mennesker i perioden 2002 - 2014? 

På baggrund af min behandling af datasættet Tilskadekomne efter hundebid i perioden 

1. september 2001 – 13. november 2015. Behandlet på skadestuen OUH Odense i afsnit 

3.2. og min resultatfremlæggelse i afsnit 4.3. er svaret nej. 

Det kan ikke påvises, at §§ 1a og 1b i den gældende danske hundelov har haft 

nogen effekt på den tendens, der er i udviklingen af hundebid i datasættet fra 2002 

til og med første halvår af 2015. 

Datasættet er den længste tidserie, der har været behandlet efter indførelsen af de 

såkaldte raceforbudsparagraffer - §§ 1a og 1b – i den danske hundelov med virkning fra 

1/7 2010. Datasættet hidrører fra den eneste datakilde, som kan levere en tidsserie af 

dette omfang og denne type. Datakilden repræsenter et repræsentativ dansk 

befolkningsudsnit på 5%. 

Med ovenfor fremhævede resultat bekræfter mit resultat svaret på spørgsmål 2 i 

delkonklusionen hos Meyer & Forkman (2013:28): ”Nej, der er ikke sket en ændring i 

mængden af bid på mennesker.” 

Derimod kan jeg hverken be- eller afkræfte Meyer & Forkmans svar på deres spørgsmål 

2b i deres delkonklusion (2013:28): ”Er der sket en ændring i proportionen af alvorlige 

hundebid på mennesker?” Det kan jeg ikke af den grund, at jeg ikke finder støtte i 

datasættets kolonne 7-oplysninger for at sætte lighedstegn mellem akut indlæggelse og 

alvorligt bid, hvilket jeg har eksemplificeret under figur 12 i afsnit 3.2. Her må man 

desværre konkludere at datakvaliteten ikke er god og ensartet nok med hensyn til de 

kontekstuelle oplysninger i datasættets kolonne 7. 

Ligeledes kan jeg ikke hverken be- eller afkræfte Meyer & Forkmans svar på deres 

spørgsmål 2c i deres delkonklusion (2013:28): ”Er der sket en ændring af antallet af bid 

af mennesker i det offentlige rum?” Det kan jeg ikke af den grund, at jeg finder deres 

anvendelse af skadestedskoden ”Boligområde”/EUG1 fejlagtig smal, hvilket jeg har 

eksemplificeret under figur 5 i afsnit 3.2. Her må man desværre beklage, at 

skadestedskoderne har deres udspring i trafik- og arbejdsmiljøforskning – og at de som 

følge heraf ikke er differentierede nok til at skabe gode data om eksempelvis hundebid. 

Endelig er jeg enig med Meyer & Forkman (2013:22) med hensyn til kønsfordelingen i 

det totale datasæt 55% mænd og 45% kvinder. Jeg har endvidere i mine bemærkninger 

til figurerne 15, 16 og 17 i afsnit 3.2. redegjort for den tydelige tendens til en klar 
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mandlig overvægt af behandlingskrævende hundebid uden for skadestedskode 

”Boligområde”/EUG1. Denne observation bekræfter den klassiske antagelse om en 

tendens hos hvide middelklassemænd til at opfatte givne risici lavere end kvinder 

(Finucane et al. 2010). 

 

5.2. FORSKNINGSPØRGSMÅL 2 

Indledningsvis i denne uppsats formulerede jeg spørgsmålet: 

Har den danske stat ubenyttede risikostyringsmuligheder for at forbedre indsatsen for 

at beskytte borgerne mod hundebid? 

På baggrund af mine analyser på baggrund af klassisk risikostyringsteori i afsnittene 

2.1.1. og 2.1.2. samt min resultatfremlæggelse i afsnittene 4.1. og 4.2. er svaret ja. 

Det danske samfund fremstår uændret sårbart med hensyn til hundebid af 

borgere efter vedtagelsen af den aktuelle danske hundelov. Danske lovgivere har 

isoleret sig fra det videnskabelige miljø og har skabt et system omkring mennesker 

og hunde, der med den gældende lovgivning på hundeområdet er udtryk for en 

reduktionistisk mekanisk opfattelse af interaktionen mellem mennesker og hunde. 

Dette uden at det tages i betragtning at både mennesker og hunde er komplekse 

væsener og dermed komplekse risikofaktorer der ændres over tid og handler 

kontekstuelt. Tilfældigheder som eksempelvis ændrede regler om postkassers 

placering er udslagsgivende for mængden af hundebid – ikke bevidste 

risikostyringsstrategier. 

Man kan konstatere, at statens forsøg på en passiv sikring af borgerne mod hundebid 

ved at lave en haddonsk separation mellem borgere og udvalgte hunderacer ikke 

fungerer. Det kunne man på forhånd have en mistanke om, da hunde jo er underlagt 

markedsvilkår (Harding 2014:58 ff.). Men det er også bekræftet at det ikke fungerer. 

Petersen (2013:62) fik således kontakt med 28 danske ejere af racen pitbullterrier 22 år 

efter at denne race som et forstadium til den gældende hundelov blev forbudt. I citatet 

fra 2017 på s. 14 bekræfter politiinspektør Kim Kliver, Rigspolitiet at ”kamphunde” 

stadig findes i Danmark. Hvis man sammenholder dette med en af delkonklusionerne 

hos Meyer & Forkman (2013:7) ”Hundelovens forbudsordning har haft som konsekvens 

at mængden af nyregistreringer [i Dansk Hunderegister] af de forbudte hunderacer er 

mindsket”, så betyder de gældende raceforbudsparagraffer, at staten har skubbet 

hunderacer, som man parlamentarisk har defineret som farlige ud i hundeverdens 

gråzone: De findes stadig i det danske samfund, men er så langt fra dyrlægekontrol og 

socialiserende hundetræning, som en hund kan komme i Danmark. Dette er en 

sikkerhedsbrist med hensyn til alle hunde uanset race. Det er sådanne forhold, der giver 

mulighed for opfostringen af dysfunktionelle og bidende hunde. 

Specifikke raceforbud som det danske er velbehandlet i forskningen med forskellige 

konklusioner (jævnfør eksempelvis litteraturen nævnt i afsnit 1.3.). Man kan som 

lovgiver lade sig inspirere af denne litteratur, men det er centralt at have for øje at 
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evalueringer af andre staters varierende erfaringer med varierende raceforbud fortæller 

mere om de enkelte staters demografiske, socioøkonomiske, kriminologiske og 

geografiske forhold, end de fortæller om de involverede hunderacer. Det forhold taget i 

betragtning at der i det behandlede datasæt er 1966 hundebid af mennesker i 

skadestedskode ”Boligområde” det vil sige i hjem eller lokalområde gør at der bør 

anvendes langt mere målrettede risikostyringsstrategier end raceforbud for at undgå 

hundebid af mennesker: 

Prevention strategies need to be effective in non-public as well as in public arenas and 

should address both dog owners and people who do not own a dog. They also require 

education about ways to deal with dogs, dog behavior and ”dog language”, and be 

directed both at children and adults, and always emphasise that even unintentional bites 

can inflict damage (Cornelissen & Hopster 2010:297). 

Citatet illustrerer på fornem vis, hvad der er blevet forsømt af danske lovgivere i 

risikostyringen af hundebid af mennesker – at give borgerne et aktivt medansvar for 

hundebidsforebyggelse. Hvis man sammenholder citatet med figur 1 i afsnit 2.1.1., så 

ser man tydeligt, hvordan der er fokus på A-niveauet i Haddons matrice – anvendt på et 

samfundsmæssigt makro-plan. Citatet sætter altså fokus på skadesprævention i aktiv 

deltagende forstand. Den løsning som citatet anbefaler ligger i tråd med den 

risikovurdering af hunde, som jeg har formuleret i uppsatsen: 

• De er vidt distribueret i samfundet (fra det offentlige rum til sengen). 

• De er potentielle vektorer for dødelige patogener.  

• De er rovdyr og kan være dødelige alene som fysisk (mekanisk) skademekanisme. 

• De er ikke en homogen gruppe af objekter med stabil ageren, men derimod væsener 

med personlighedstræk, der forandres over tid (Svartberg 2007). 

• De er meget mere komplekse agenter i den menneskelige verden, end man sædvanligvis 

forestiller sig: ”Dogs can engage in complex communicative interactions 

(communicative cycles) with humans, and their communication may be controlled by 

goals represented in their mind” (Miklósi 2015:275). 

I det øjeblik lovgiverne får lavet en grundlæggende revision af lovgivningen, som tager 

højde for kompleksiteten hos den selskabsart (Haraway), som vi deler samfund med, så 

fjernes den latente fejl, som ligger i systemet og sårbarheden med hensyn til hundebid af 

mennesker vil falde. Nedenfor i afsnit 5.4 fremsætter jeg et konkret forslag til, 

hvorledes det danske samfund kan sikres bedre mod hundebid af mennesker. 

 

5.3. METODEDISKUSSION 

I afsnit 1.1. formulerede jeg formålet med denne uppsats således: 

Formålet med denne uppsats er at undersøge om den danske stat anvender et virksomt 

instrument og et virksomt tankesæt i bestræbelserne på at undgå at danske borgere 

bliver bidt af hund. 
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For at opnå en tilbundsgående risikoanalyse, hvor den latente fejl i det danske 

samfundssystem blev identificeret i forhold til risikoen for hundebid af mennesker, var 

det nødvendigt fra arbejdets begyndelse at indlåne inspiration fra både etologi 

(Svartberg 2007 & Miklósi 2015) og Human-Animal Studies (Åsberg et al. 2012, 

Derrida & Wills 2002 samt Haraway 2008). Uden denne inspiration var jeg ikke blevet 

tilstrækkeligt skarp på betydningen af kontekst, situation og relation i forbindelse med 

et hundebid af et menneske. 

Ultimately, dogs are comparable to neither dynamite nor plush toys: they are living 

things that warrant respect for their own sake as well as for human safety. While rare, 

canine aggression is a serious issue for victims, owners and dogs alike. Future legal 

changes should aim to strike a balance between protecting public safety and preserving 

the ancient bond between people and dogs (Shaw 2009). 

Dette førte mig frem til min egen hundebidsdefinition formuleret i afsnit 1.5. I 

definitionen betoner jeg betydningen af hundens intention om at bide – som en bevidst 

handlende agent i menneskenes samfund, der i en given situation vælger at sige fra ved 

at lade sine hjørnetænder gennembore et menneskes hud og væv. 

To forhold blev tydelige efter formuleringen af min definition om at den enkelte hunds 

intention skulle medtages i definitionen af et hundebid.  

1. Et hundebid af et menneske initieres før det sker. I Haddons matrice initieres bidet i før-

fasen i en dysfunktionel hund-menneske relation/i en dysfunktionel hund-menneske 

situation, hvorefter det manifesterer sig i en kontekst. Men det initieres endnu tidligere 

af kontekstuafhængige beslutningstagere, der i den forreste af Reasons systemiske lag 

indskriver vilkårene for hyppigheden af, hvor ofte dysfunktionalitet mellem hund og 

menneske skal manifestere sig i et intenderet bid. 

2. Selv data af højeste kvalitet omkring hundebid af mennesker er kun aftryk af en anden 

og mere grundlæggende ulykkelig hændelse. En hændelse af samme type (men af 

mindre omfattende karakter) som når der i det menneskelige samfund med jævne 

mellemrum indskrives en latent root cause til en senere manifesterende katastrofe. 

Disse forhold bragte mig i min søgen efter den initierende root cause til grænsen af 

vores kultur. Sådan skal det være i risikoforskning. Dernæst bragte de samme forhold 

mig tilbage til kernen i vores kultur – ”boligområdet”. Dette diffuse sted i 

skadestedskoderne, hvor vi forestiller os at skulle være mest trygge. Men hvor tallene 

viser, at vi bliver bidt af vores foretrukne selskabsart – menneskets bedste ven. 

På denne baggrund mener jeg bestemt, at jeg har opfyldt det formål, jeg opstillede for 

uppsatsen, men jeg må samtidig erkende, at der blevet åbnet for flere komplekse 

udfordringer, som jeg præsenterer i afsnit 5.5. 

5.4. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Der foreligger i det danske samfund ubenyttede risikostyringsmuligheder i forhold til 

reduktion af hundebid af mennesker i form af gennemførelse af følgende punkter: 

1. Et paradigmeskift i måden at anskue hundens plads i menneskenes verden på – 

grundliggende lovrevision, hvor hunden skifter væk fra den nuværende status 
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som noget enhver forudsætningsløst har ret til at eje. I forlængelse heraf bør 

praksis ved anklagemyndighed og domstole animeres i retning af en tilstand, 

hvor borgere ved, at det er en reel mulighed at blive frakendt retten til at have 

hund. Men således at det er adfærd, der skaber dysfunktionelle og farlige hunde, 

der straffes med denne sanktion. 

2. Et skift fra passiv sikringsstrategi til aktiv sikringsstrategi i forhold til individets 

rolle i forbindelse med risikoen for behandlingskrævende hundebid af 

mennesker – indførelse af et system med hunde-ejercertifikat med henblik på at 

nedbringe antallet af dysfunktionelle hunde samt indførelse af et timeløst 

obligatorisk fag i hele grundskoleforløbet i Hundekundskab med henblik på at 

aktivere børns egenbeskyttelse mod hundebid og aktivere børn som 

forandringsagenter med hensyn til god adfærd omkring møder med hund i de 

danske hjem.  

3. Etablering af et virksomt tilsynssystem med danske hundehold, så alle danske 

hundehold på 5-års basis bliver tilset af en dyrlæge og af en akademisk 

uddannet ”hundeinspektør”, der har kompetence i vurdering af trivsel hos både 

hund og hundeejer (etologisk og humanpsykologisk kompetence). Formålet 

med tilsynssystemet skal alene være at monitorere veterinær-somatiske, 

etologiske og humanpsykologiske forhold for at undgå at dysfunktionelle hunde 

færdes i samfundet. 

4. Etablering af et Rådet for Hundesikkerhed under staten med det formål at 

virkeliggøre punkt 2 og 3. Rådet for Hundesikkerhed bør favne alle 

organisationer og klubber på det danske hundeområde. Det bør sammensættes 

således, at enhver medlemsberettiget organisation deltager med to delegerede: 

En akademisk hundekyndig og en akademisk menneskekyndig. Rådet for 

Hundesikkerhed skal stå som garant for feedback-loops fra den enkelte borger 

til lovgiverne i sager, der vedrører sikkerhed omkring hunde i samfundet. 

5.5. FORSLAG TIL VIDERE FORSKNING 

Som resultat af mit arbejde med uppsatsen ser jeg et behov for, at der arbejdes videre 

med følgende projekter for at bringe hundebidsforskningen videre og bringe 

hundebidsrisikoen ned: 

• I erkendelse af at Ulykkes Analyse Gruppen er den eneste aktivt indsamlende 

datakilde vedrørende hundebid af danskere, samtidig med at datakilden på grund 

af sin rodfæstethed i en arbejdende akutmodtagelse forståeligt underbelyser 

forhold omkring kontekst (herunder skal medtænkes den diffuse 

skadesstedskode ”Boligområde”), situation og relation i registreringen af 

hundebidsskader, så bør der kompenseres herfor via en supplerende 

dataindsamling. Dette er nødvendigt for at lovgiverne kan have et faktisk 

dækkende beslutningsgrundlag for risikostyring af hundebid af mennesker. I 

bilag 1 findes det spørgeskema, som i tillempet form bør anvendes i denne 

supplerende dataindsamling. Det ville være optimalt, hvis at alle hundebidsofre 

(eller pårørende til afdøde eller mindreårige ofre) fik skemaet og en frankeret 

svarkuvert udleveret ved 1. henvendelse i det danske sundhedsvæsen. 

• I erkendelse af at der er en omfattende international forskningslitteratur om 

hundebid af mennesker og risikostyringsstrategier forbundet hermed – og i 
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erkendelse af, at andre staters erfaringer er bundet i andre demografiske, 

socioøkonomiske, kriminologiske og geografiske forhold, så bør der laves et 

egentligt videnskabeligt litteraturstudium over den publicerede litteratur med 

henblik på en faglig vurdering af de enkelte studiers kvalitet og relevans for 

danske forhold og beslutningstagere. 

• I erkendelse af at det er nødvendigt med et paradigmeskift i dansk lovgivning 

omkring hunde for at fjerne den såkaldte latente fejl i samfundet som serielt 

manifesterer sig som hundebid af mennesker, så bør der laves et retsfilosofisk og 

juridisk udredningsarbejde, som skal afdække de teoretiske og praktiske 

muligheder for at give hunde en retsstatus i det danske samfund, som modsvarer 

både deres iboende egenskaber og den væren de har i menneskenes samfund, 

som gør dem forskellige fra produktionsdyr.  
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BILAG 1  

SPØRGSMÅL FRA SPØRGESKEMA UDVIKLET I DAMSAGER (2016B) 

  

1: Har du selv oplevet et hundebid, som du har søgt lægehjælp for?  

 

2: Har et medlem af din husstand oplevet det hundebid, som der blev søgt 

lægehjælp for?  

 

2A: Hvilket medlem af din husstand blev bidt:  
I. Partner (mand):  

II. Partner (kvinde):  

III. Barn:  

IV. Andet medlem af husstanden – angiv hvilket medlem af husstanden 

(hjemmeboende barn over 18 år etc.):  

 

3: Hvor gammel var du/ofret, da vedkommende blev bidt?  

 

4: Hvor blev du/ofret bidt:  
I. Hals, ansigt eller hoved:  

II. Torso:  

III. Højre arm eller hånd:  

IV. Venstre arm eller hånd:  

V. Ben eller fod:  

 

5: Hvilket lægeligt konsultationsniveau afsluttede forløbet efter biddet (det er 

muligt at svare ja til flere af følgende underspørgsmål):  
I. Telefonisk konsultation: 

II. Fremmøde ved læge med sårrensning og evt. stivkrampevaccination:  

III. Fremmøde ved læge med syning af sår:  

IV. Behandling hos læge for afrevet væv:  

V. Behandling hos læge for indre blødninger eller andre indre skader:  

VI. Behandling hos læge, psykolog eller psykiater for psykiske mén:  

 

6: Angiv i måneder hvor lang tid efter biddet du/ofret stadig havde/har fysiske 

eller psykiske men (ar regnes ikke i sig selv som mén, hvis de heler 

uproblematisk):  

 

7: Angiv méngrad efter biddet som det blev fastsat af ofrets forsikringsselskab:  

 

8: Afgik ofret ved døden som følge af biddet:  

 

8A: Hvis ja:  
I. Ofret afgik ved døden inden for de første 12 timer efter biddet:  

II. Ofret afgik ved døden mellem 12 og 24 timer efter biddet:  

III. Ofret afgik ved døden som følge af biddet mere end 24 timer efter biddet:  
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8B: Hvis ja - angiv venligst officiel dødsårsag:  
I. Dødsårsagen var en direkte følge af hundebiddet (eksempelvis blodtab):  

II. Dødsårsagen var en indirekte følge af hundebiddet (eksempelvis infektion):  

 

9: Hvem ejede/ejer den bidende hund (mulighed for at svare bekræftende til flere 

underspørgsmål):  
I. Dig selv eller person i din husstand:  

II. Hunden var/er ejet af en nærtstående relation til din husstand (familiemedlem, god 

ven etc.):  

III. Hunden var/er en lokal hund i nabolaget:  

IV. Hunden var/er en fremmed hund ejet af privatperson:  

V. Hunden var/er ejet af en privatperson, men i statslig tjeneste i Beredskabsstyrelsen, 

Hjemmeværnet eller Schweissregistret:  

VI. Hunden var/er ejet af Politiet eller Forsvaret:  

VII. Hunden var/er ejet af en servicehundeorganisation (eksempelvis 

Førerhundeordningen i Dansk Blindesamfund):  

VIII. Hunden var/er ejet af en privatperson men tjenestehund i et godkendt privat 

vagtselskab:  

IX. Hunden var/er ejet af et godkendt privat vagtselskab:  

 

10: Var den bidende hund på ”arbejde”, da biddet fandt sted?  

 

11: Var den bidende hund i organiseret træning i klub eller lignende, da biddet 

fandt sted?  

 

12: Var den bidende hund i snor i offentligt rum, da biddet fandt sted?  

 

13: Var den bidende hund uden snor i offentligt rum, da bidet fandt sted?   

 

14: Var den bidende hund sammen med ofret under gensidig leg på privat grund 

uden for husstanden, da bidet fandt sted?  

 

15: Var den bidende hund sammen med ofret under gensidig leg på husstandens 

private grund, da bidet fandt sted?  

 

16: Var den bidende hund sammen med ofret under gensidig leg på offentlig 

grund, da bidet fandt sted?  

 

17: Var den bidende hund alene med en mindreårig, da bidet fandt sted?  

 

18: Var den bidende hund spisende, da bidet fandt sted?  

 

19: Var den bidende hund sovende eller i gang med anden egen aktivitet, da bidet 

fandt sted?  

 

20: Var den bidende hund alene med et offer under 18 år, da biddet fandt sted?  
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20A: Hvis ja – oplys venligst ofrets alder:  

 

21: Hvor gammel var hunden, da bidet fandt sted?  

 

22: Hvilket køn har/havde den bidende hund?  

 

23: Var den bidende hund en kastreret han?  

 

23A: Hvis ja – angiv venligst om kastrationen var medicinsk eller kirurgisk:  

 

24: Var den bidende hund en steriliseret tæve?  

24A: Hvis ja – angiv venligst om sterilisationen var medicinsk eller kirurgisk:  

 

25: Var den bidende hund i dyrlægeordineret smertebehandling, da bidet fandt 

sted?  

 

26: Var den bidende hund i ikke-dyrlægeordineret smertebehandling, da bidet 

fandt sted (gik hunden eksempelvis regelmæssigt til massør eller kiropraktor)?  

 

27: Var den bidende hun en tæve i løbetid, da biddet fandt sted?  

 

28: Var der mere end en hund tilstede, da biddet fandt sted?  

 

28A: Hvis ja – hvilket af følgende scenarier beskriver bedst situationen, hvor 

biddet fandt sted:  
I. Flere hunde under egen aktivitet af hankøn: 

II. Flere hunde under egen aktivitet af hunkøn: 

III. Flere hunde under egen aktivitet af blandet køn – hvoraf mindst en hund ikke er 

kastreret/steriliseret: 

IV. Flere hunde under egen aktivitet af blandet køn – hvoraf mindst en hund af hvert 

køn ikke er kastreret/steriliseret:   

29: Hvilken race havde/har den bidende hund:  
I. Det ved jeg – angiv venligst race:  

II. Det ved jeg ikke: 

III. Raceblanding med ukendt indhold: 

IV.  IV. Raceblanding med kendt indhold – angiv venligst de racer, som var/er ophav til 

den bidende hund:  

 

30: Hvilket hundekendskab havde ofret på bidtidspunktet (det er muligt at svare 

ja til flere underspørgsmål):  
I. Intet særligt hundekendskab: 

II. Ikke hundeejer men opvokset med hund i husstanden: 

III. Forhenværende hundeejer: 

IV. Hundeejer: 

V. Medlem af hundeejers husstand og aktiv i pasning og træning af hunden: 

VI. Hundeejer, forhenværende hundeejer eller medlem af hundeejers husstand som har 

deltaget i organiseret hundetræning: 
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VII. Hundeejer eller medlem af hundeejers husstand som deltog i organiseret 

hundetræning på tidspunktet for bidet: 

VIII. Hundeejer eller medlem af hundeejers husstand som har læst mellem 1 og 10 

fagbøger om hunde: 

IX. Hundeejer eller medlem af hundeejers husstand som har læst mere end 10 fagbøger 

om hunde:  

  

31: Har du eller din husstand oplevet flere hundebid, hvor der blev søgt 

lægehjælp, end den bidepisode, der har været i fokus i denne besvarelse – hvis ja 

angiv venligst hvor mange: 

 

 

 


