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et bedre
HUNDeliv

vUf!

fødevareminister Dan Jørgensen har en plan. Den hedder ’et bedre hundeliv’ og skal  
resultere i, at flere af Danmarks hunde får et værdigt liv. lene topp fik en snak med ham, 

da han nyligt var på besøg hos Dyreværnet. imens sad nogle af stedets beboere  
og ventede på netop – et bedre hundeliv. 

TeksT og foTo: Lene topp

indleder med at fortælle, at Dyreværnet som 
forening blev stiftet helt tilbage i 1898 – og 
altså i dag er 116 år gammel – og at de hvert 
år finder nye hjem til omkring 1.200 dyr. Hun 
fortæller også, at stedet har en no KILL-politik, 
og det er kun dyr, hvor der ikke er anden 
udvej, der bliver aflivet. 

Den lille gruppe, med fødevarministeren 
som hovedperson, bliver ført fra det ene rum 
til det andet. Stedet tager jo ikke kun imod 
hunde, men også fugle, kaniner, tamrotter og 
krybdyr – og katte. Der er ikke så mange katte 
for tiden. 

BlÅ BOG: 
Dan Jørgensen, født i 1975 og opvokset i 
Morud på Fyn. Han har en universitetsgrad i 
statskundskab. efter at have afsluttet studi-
erne i 2004 bliver han medlem af europapar-
lamentet, hvor han specielt har været kendt 
for sine kampe for bedre dyrevelfærd og 
miljø. I december 2013 får han tilbudt posten 
som fødevareminister i den nuværende rege-
ring – og takker ja. 

Dan fortællerer selv, at han er vokset op 
med dyr, og at dyrevelfærd har været hans 
interesse, siden han var en lille knægt. I dag er 
han minister for både kæledyr og produk-
tionsdyr.

 J
eg er ved Dyreværnets faciliteter i Rødovre. 
Det småregner lidt, da jeg går rundt langs 
med hundegårdene og ser ind til stedets 
nuværende beboere. 

Der er brune øjne fra den strithårede 
schnauzer-/malamut-blanding Aika, der er her, 
fordi øgede arbejdstider ikke længere passede 
til det at have hund. Der er den lille sorte, men 
hvidskæggede, Vaks, en blanding af cain ter-
rier/dansk svensk gårdhund, der kommer fra et 
dødsbo – og der er sibirian husky- blandin-
gerne Molly, nanna, nadja og Messy, der alle 
stammer fra en meget trist dyreværnssag. 

tilsammen giver disse hunde et meget godt 
billede af stedets hundebeboere, der generelt 
falder ind under de tre kategorier: private ind-
leveringer, hittedyr, og notitsdyr. til de sidste 
hører dyr, der er kommet ind fra Kongens 
Foged eller fra varetægtsfængslede eller ind-
lagte personer – og så hunde som Vaks, der er 
blevet forældreløs fordi dens ejer ikke længere 
er iblandt os.

Alt i alt sidder de mange hunde alle og ven-
ter på ’et bedre hundeliv’. og jeg venter på 
fødevareminister Dan Jørgensen, der snart vil 
lancere et initiativ, der netop hedder ’et bedre 
hundeliv’. og det skal vi have en snak om. 

Afventende skæbner
Men først skal Dan Jørgensen have en rundvis-
ning på Dyreværnet. Det er stedets direktør, 
Signe Sehested Lund, der tager sig af det. Hun 

”Men om sommeren indleveres der flere hun-
drede katte – mange af dem er killinger,” for-
tæller Signe. ”De bliver fundet i affaldscontai-
nere, hvor de ligger og roder rundt mellem 
mælkekartoner, eller de er bare smidt et eller 
andet sted.” 

Det er ufatteligt at høre på Signes beretnin-
ger. Sidste år havde Dyreværnet 331 dyr fra 
dyreværnssager, og det er en fordobling fra 
året før. Det kan meget vel skyldes, at der 
anmeldes mere – måske efter at stedet har fået 
opmærksomhed gennem nogle tv-program-
mer – men det kan desværre også skyldes, at 
tingene rent faktisk er blevet værre. 

”Der er flere grove sager, og dyrene er mere 
syge nu end hidtil,” forklarer Signe, mens hun 
viser Dan Jørgensen omkring i stedets hospi-
tal. ”Måske skyldes det, at folk mangler penge 
og udsætter de dyrlægebesøg, som skulle 
have været foretaget.” 

De dyr, der kommer ind, har ofte infektioner, 
skrammer og bidsår. Dyreværnet bruger hvert 
år 1,3 millioner kr. på dyrlæger, og dertil kom-
mer 40-45.000 kr. hver måned til medicin. Der 
skal virkelig samles penge ind. og Signe kan 
blot konkludere, at uden den lille flok meget 
engagerede medarbejdere og en stor skare af 
lige så engagerede frivillige så ville det slet 
ikke kunne lade sig gøre. 

Sluttelig kommer vi til et lille rum, hvor der 
er hvalpe. Vi forsøger at være så stille så muligt, 
så hundene ikke stresses for meget. Dan får en 

fødevareminister Dan Jørgensens nye initiativ
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lille hvalp i hænderne og holder den lige så 
nænsomt, som vi før har set ham holde både 
smågrise og kyllinger. og de obligatoriske bil-
leder bliver taget, mens han får historien om 
moderen – en lille chæferlignende tæve – der 
blev fundet på Københavns Hovedbanegård. 
Her havde hun født sine syv hvalpe. endnu en 
lille flok tragiske skæbner, der forhåbentlig fin-
der deres rette hundekurve i fremtiden. 

Sådan oplyst er det tid til kaffe – og til en 
snak med Dan Jørgensen om Fødevaremini-
steriets nye initiativ. For efter rundvisningen er 
det jo åbenlyst, at noget er galt, og at der 
måske mere end nogensinde er brug for ’et 
bedre hundeliv’. Initiativet, der lanceres i part-
nerskab med Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ken-
nel Klub og Den Danske Dyrlægeforening, 
indeholder fire punkter.

vælg din hund med omhu
Dette punkt tager udgangspunkt i det faktum, 
at alt for mange raske hunde hvert år aflives 
enten på grund af adfærd, eller fordi folk ikke 
har sat sig ind i, hvad det egentlig vil sige at 
have en hund. og formålet er at guide poten-
tielle hundeejere mod en mere overvejet 
beslutning. Men, er det nu igen snakken om et  
’hundekørekort’?

Ifølge Dan Jørgensen er det ikke tilfældet, 
for ifølge anbefalinger fra en ekspertgruppe, 
så vurderes det slet ikke som nogen god løs-
ning. 

Fødevareminister Dan Jørgensen får overrakt en 
lille hvalp fra et kuld født på Hovedbanegården.
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hund skal ske under ordnede forhold. og Dan 
Jørgensen mener ikke, at man kan tale om 
’ordnede forhold’ på et marked. 

”Man skal ikke gå rundt på et marked og 
have fået et par fadøl – og børnene plager – 
og så får de en hvalp med hjem, som de ikke 
skulle have haft med hjem. Det er ikke sådan, 

”Det der med at sætte noget på formel og så 
tro, at alt er i den skønneste orden, det kan 
nemt blive en sovepude. Jeg tror, at på bund-
linjen, så skal der nogle andre ting til,” forklarer 
han. 

Så Dan forsøger netop nu at kredse sig ind 
på, hvilke grupperinger der tilhører målgrup-
pen for en kommende og omfattende oplys-
ningskampagne. 

”er det den unge mand, der anskaffer sig en 
stor hund for at se sej ud? er det den unge 
kvinde, der køber en lille hund for at se smart 
ud? eller er det unge par, der sammen med hus 
og børn også må have en vovse?” 

Han spørger Signe til råds, og hun fortæller 
om erfaringer fra Dyreværnet: 

”Der er noget, som vi kalder for ’allergi-sæso-
ner’. Det er omkring jul, påske og vinterferie, 
hvor børnene ’pludselig’ får allergi, og man 
ønsker derfor at skille sig af med dyrene. telefo-
nerne kimer i de perioder, og det er typisk teen-
agedyr – sådan mellem otte måneder og to år – 
der måske er lidt vanskelige – og det gider folk 
ikke.” 

Men, som Signe siger, så er det trods alt 
godt, at de kommer til dem i stedet for at sende 
dem til aflivning. 

”nogle få dyrlæger nægter også at aflive 
raske hunde, og så ringer de til os.”

Men reelt findes der ikke statistik over antal-
let af raske hunde, der aflives. Der har været 
gæt på 10-12.000 hunde om året, men Dan Jør-
gensens bemærkning til det er:

”Selv om jeg gætter et par tusinde forkert, så 
skal der jo stadigvæk gøres noget ved det.”

Dette punkt i initiativet taler også om hunde, 
der illegalt importeres fra udlandet fra det, man 
har kaldt ’hundefabrikker’, og hvor hundene 
avles under kummerlige forhold. Dan forklarer, 
at man desværre ikke har systematisk viden om 
disse forhold, og at det jo nok skyldes, at det jo 
er ulovligt. Men bulletiner fra dyreværnsmiljøet 
indikerer, at det er et stigende problem. 

”og der skal vi altså samarbejde med de 
rette myndigheder for at få det stoppet. Så det 
handler om grænsekontrol og om at opspore, 
hvor de kommer fra.” 

Jeg undrer mig over, hvem der vil købe den 
slags hunde og dermed støtte op om en fort-
sættelse af den slags aktiviteter, men Dan 
mener ikke, at folk givetvis ved noget om hun-
denes oprindelse. Igen skal der oplyses om 
disse forhold, så kommende hundeejere kan 
være mere på vagt.

køb under ordnede forhold
Dette punkt handler om, at køb og salg af 

man anskaffer en hund. Uanset om man så 
indretter det sådan, at dyrene sådan set har 
det ok, så er det bare ikke et sted, man skal 
købe hund. Man kan ikke få en ordentlig snak 
og rådgivning om det, og der er alt for stor 
fare for, at det bliver impulskøb. Så, det skal 
forbydes.”

vUf!

Dan Jørgensen og Dyreværnets direktør, Signe 
Sehested Lund, er her i smådyrsafdelingen, hvor 
der lige nu både er slanger, skildpadder og fugle.

Dan og Signe får sig en snak på stedets hospital, hvor der kommer dyrlæger tre gange om ugen.
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Og fordi noget er  
vanskeligt, så skal  

man jo ikke lade være med 
at gøre noget. Så jeg vil  
hellere smide det på bordet 
og tale med folk om det  
– eksempelvis tale med  
interessenter i det danske 
hundemiljø.”

Men hvordan har Dan Jørgensen det med det 
faktum, at mange køber hunde i for eksempel 
Grækenland og Rumænien fra gadehunde-
projekter? 

”Jeg har det lidt ambivalent med det. Det er 
jo så få hunde, du vil kunne redde, og det vil 
være en endnu bedre løsning at prøve at 
påvirke hele systemet. noget, jeg har gjort 
rigtig meget, da jeg sad i europa-parlamentet. 
og det er faktisk lykkedes nogle gange at 
presse landene i den rigtigt retning.” 

Men Dan holder jo rigtig meget af dyr, så 
han fortsætter:

”Med de forbehold, så vil jeg godt sige, at 
jeg kan sådan set godt forstå dem, der gør 
det. For den ene hund, der reddes, betyder 
det meget – og for den familie, der redder 
den, betyder det jo meget. og jeg må sige, at 
jeg har sådan en svaghed for folk, lige som 
her på Dyreværnet, som er ildsjæle, og som 
vil gå langt for at gøre det godt for dyrene.” 

Avl af hunde
tredje punkt i initiativet handler om det fak-
tum, at der i dag avles hunde med uhensigts-
mæssige karakterer. Det vil sige, at de måske 

har svært ved at trække vejret eller at bevæge 
sig ubesværet. Der kan være tale om hunde, 
der er fremavlet på en måde, som man synes 
er pænt, eller der kan være tale om ’mode-
hunde’, som bliver købt, fordi de er sjove eller 
ser søde ud. 

Dan er godt klar over, at dette er et meget 
svært punkt, og at der er tale om hunderacer 
avlet efter internationale standarder. Men, at 

man igen nok kan nå langt ved at forsøge at 
arbejde med holdningspåvirkning og oplys-
ning. og at han nok også kommer til at føre 
samtaler med udenlandske kollegaer. 

”Men, overordnet set – bare det at tage 
samtalen – og det som minister at melde ud, 
at det her, det er noget, som vi tager alvorligt 
– at sætte fokus på det og skabe debat om 
det. For det må jo ikke være sådan, at fordi 
der er modeluner, så opdrætter vi dyr, som får 
et liv, der ikke er værdigt. 

og fordi noget er vanskeligt, så skal man jo 
ikke lade være med at gøre noget. Så jeg vil 
hellere smide det på bordet og tale med folk 
om det – eksempelvis tale med interessenter i 
det danske hundemiljø.”

Registering af kenneler
Dan forklarer, at dette punkt handler om at 
der skal være mulighed for fødevarekontrol, 
hvis avl sker i større skala. Derfor skal sådanne 
steder registeres som kenneler. Så punktet 
handler altså om, at der skal være styr på tin-
gene, og at der ikke holdes hunde på steder, 
som myndighederne ikke ved noget om. 

Det er noget, vi prioriterer
Initiativets punkter hænger naturligvis sam-
men som en helhed, og den overordnede 
ramme handler om at skabe bedre vilkår for 
Danmarks hunde. og i den sammenhæng om 
at ruste hundeejere til at tage stilling til, om 
de skal have hund, og i givet fald, hvilken type 
hund der egner sig til den enkelte person 
eller familie. Der skal simpelthen snakkes 
mere om det at have hund i Danmark og om 
hundenes livskvalitet – og en massiv oplys-
ningskampagne vil snart tone frem på en 
række forskellige platforme, lover Dan Jør-
gensen. 

og Dan Jørgensen vil så sætte sit minister-
stempel på det. Han vil understrege, at ’et 
bedre hundeliv’ faktisk er noget, der er så vig-
tigt, at det bringes op på regeringsniveau. 

”Det er ikke bare sådan en debat, der kører. 
Vi vil gøre noget ved det her. Det er en priori-
tet for os. Det er en politik for os. nogle ting 
kan vi rent faktisk gøre noget ved, og vi er vil-
lige til at bruge nogle ret store beløb på det,” 
afslutter Danmarks Fødevareminister. 

Dan Jørgensen forlader Dyreværnet, mens 
Aika, Vaks og de unge huskier fortsat kigger 
længselsfuldt mod porten efter den person 
eller familie, der beslutter sig for at give netop 
dem det bedre hundeliv, som de fortjener. 
Lad os håbe, at der bliver færre af deres slags i 
fremtiden. 

Et par bedende øjne der kigger længselsfuldt ud mellem tremmerne.


