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De forbudte hunde Rikke Petersen Hent PDF Forlaget skriver: Siden den nuværende hundelov trådte i kraft i
år 2010, har den skabt stor offentlig debat. Ejerne af de 13 forbudte hunderacer samt Danmarks største

dyreforeninger har protesteret over forbuddet, mens politikere og nogle dele af befolkningen har fastholdt
behovet for et forbud. Men hvilke konsekvenser har forbuddet reelt for ejernes hverdag?

Denne bog stiller skarpt på spørgsmål som:
Hvordan er loven blevet til?

Hvorfor vil man eje en af de forbudte hunde?
Hvilke reaktioner oplever ejerne af de forbudte hunde og lign. hunde fra omverdenen?

Hvilke ændringer har ejerne selv lavet som følge af forbuddet?
Ejerne er imod et forbud, men hvad peger de på af alternativer?

Bogen tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse med 567 ejere af de 13 forbudte hunderacer, og
ejere af hunde, der bliver forvekslet med disse racer.

Bogen sætter også fokus på nogle af de mest almindelige påstande om de forbudte hunde. Er det f.eks. rigtigt,
at de forbudte hunde kan låse deres kæber? Bider de meget mere end andre racer? Og har de et medfødt

´dræber-gen´?

Bogen er den første af sin slags i Danmark, og den første undersøgelse der bruger spørgeskemaer, til at vise de
personlige konsekvenser af hundeforbud.
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