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DROP HUNDELOVENS
FORBUDSLISTE
For nylig afsagde Højesteret dom i sagen om de to hunde Frigg og Marley.
Dommen betyder, at de to hunde er blevet aflivet – efter at have siddet i tre år
i internat. Dommen var en stadfæstelse
af en dom fra Østre Landsret i 2016, der
sagde, at politiets vurdering var korrekt, når to politibetjente og en dyrlæge
havde afgjort, at blandingshundene
Frigg og Marley kunne være af racen
Amstaff (amerikansk staffordshire terrier) eller en blandingsrace heraf. Amstaff er som bekendt en af de forbudte
hunde på Hundelovens forbudsliste. Nu
er hundene aflivet efter at have været
indespærret i flere år – ikke noget kønt
forløb.
Den Danske Dyrlægeforening var
fra begyndelsen imod Hundelovens
forbudsliste. Det giver ingen mening
at forbyde hunde alene ud fra en racemæssig betragtning. Styringen af hundes adfærd er langt mere kompleks og
påvirkes også af ejeren, opvæksten, miljøet og kontakten til andre hunde. Især
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ejerens tilgang til hundens opdragelse
er meget styrende for hundens adfærd.
Er der et adfærdsproblem hos hunden,
sidder årsagen også i den anden ende af
hundesnoren.
Den Danske Dyrlægeforening så
desuden store problemer i bedømmelsen af de forbudte hunde og frygtede,
at de praktiserende dyrlæger ville blive
taget som ”gidsler”, når myndighederne
skulle vurdere, om en hund racemæssigt
havde gener, der henhørte under forbudslisten. Dyrlæger med forstand på
adfærd siger meget klart, at det kan man
ikke, og derfor skal dyrlægen afholde
sig fra at gøre det. Det er heldigvis også
blevet praksis i langt de fleste dyreklinikker. Dyrlægen skal alene beskæftige sig
med hundes sundhed og sygdom – ikke
deres racemæssige oprindelse og slet
ikke være ”politibetjent” og varetage
myndighedsfunktioner i den sammenhæng.
Desværre er der stadig dyrlæger, der
dømmer hunde inde eller ude alene på

grundlag af en klinisk vurdering. Det
kan man ikke! Ifølge fagkundskaben skal
der enten en stamtavle til eller en DNAtest. Sidstnævnte er dog endnu ikke en
valid mulighed. En DNA-test kan kun
bruges til at konkludere, om en hund
stammer fra kendte forældre, hvor der
også er en DNA-test. En enkeltstående
test kan ikke afgøre en hunds afstamning eller race. Lovgivningen har såkaldt
omvendt bevisførelse. Det betyder, at
ejeren skal dokumentere, at hunden
ikke er af forbudt race. Dette er modsat
andre forhold, hvor det er anklagerens
opgave at dokumentere, at man har
overtrådt en bestemmelse.
Opfordringen fra Den Danske Dyrlægeforening er stadig: Drop Hundelovens
forbudsbestemmelser mod bestemte
racer eller krydsninger heraf. Gør det
til en konkret vurdering af den enkelte
hund foretaget af adfærdskyndige dyrlæger, om hunden er farlig.
Kilde: Den Danske Dyrlægeforening

Ved dine klienter, at Tryg
har en af Danmarks bedste
sygeforsikringer til både
hund og kat?
Du har sikkert prøvet at modtage både hunde og
katte, som er syge eller er kommet til skade – men
som ikke er sygeforsikret. Med en sygeforsikring hos
os er det ikke dine klienters økonomi, der afgør, om
du kan give den bedste behandling.
Fordele ved vores sygeforsikring til hund og kat
• Dækning af akupunktur, laserterapi og
guldimplantat/Goldtreat kan tilvælges.
• Ingen øvre aldersgrænse
• Forsikringen gælder hele dyrets liv
• Klienten skal kun betale 10 % af dyrlægeregningen udover sin faste selvrisiko.
Særligt for katte: Dækning af tandudtrækning i
forbindelse med tandresorptioner (FORL) kan
tilvælges.
Nemt at afregne med os
Ved større behandlinger kan vi afregne direkte
med din klinik. Skriv til hundogkat@tryg.dk eller
ring til os på 87 31 87 35.
Brochurer
Bestil brochurer om hunde- og katteforsikring.
Skriv til hundogkat@tryg.dk

Vores
hundeforsikring
er kåret til
Bedst i Test
af Forbrugerrådet
Tænk.
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HUND 2018

Agria Dyreforsikring

Codan

Dyrekassen Danm

Lovpligtig ansvars
forsikring

509 kr. pr. år. Dækker også træning, konkurrencer, udstilling og jagt.

Fra 175 kr.

466 kr. Dækker og
jagt, udstilling og fr

Med udvidet ansvar

719 kr. pr. år. Tegnes kun ved træning med
decideret bide- eller fastholdelsesarbejde.
Dækker også personskade på hundepasser.

Ring for pris

674 kr. Tegnes kun

Sygeforsikring, inkl.
lovpligtig ansvar

Kommer an på race, årlig dækning og selv
risiko.
Priseksempler: Labradorforsikring fra 105 kr.
pr. måned, dansk svensk gårdhundeforsikring
fra 84 kr. pr. måned (hvis forsikret før 4 mdr).
Inkluderer ledsygdomme, tanddækning samt
receptpligtig medicin og genoptræning

Sygdomsforsikring inkl. lovpligtigansvar fra 2.234 kr. Prisen er baseret på
lovpligtig ansvarsdækning samt sygeforsikring på hund på en Familiens
Basis Forsikring.

Pris afhænger af ra
sikringer. Fx en lab
og en dansk svensk
per år inkl. ansvar o
under 16 uger. Det
ulykkesforsikring fo
dækning er altid in

Mulighed for tilvalgs
dækning

Ekstra genoptræning samt Tryghed
(pasning af hunden hvis du bliver syg, eller
afbestilling af rejse hvis hunden bliver akut/
alvorligt syg).

Livsforsikring for hund

Tilvalg af HundTota
6 mdr. Dækker arv
sygdomme og udle
koster 313 kr.

Selvrisiko

Du vælger fast selvrisiko på 706, 1.027 eller
2.167 kr. samt variabel på 10 eller 20%.
Agria dækker så henholdvis 90 eller 80% af
dyrlægeudgifterne der overstiger den faste
selvrisiko. Selvrisikoperioden er på 125 dage
uanset antal diagnoser.

780 kr.

Dækker 80 %, here
selvrisiko.
Selvrisikoperioden
let af diagnoser.

Genoptræning

Inkluderet i Agria Altid Hunderaceforsikringen. Kan tilkøbes. Fysioterapi, waterwalk og
kiropraktik (udført af dyrlæge).

–

Ja. To genoptrænin
inkl. i sygeforsikrin
kiropraktik, fysiote
og akupunktur.

Medicin givet direkte på
klinikken

Ja

Ja

Ja

Udleveret medicin

Ja, inklusiv i sygeforsikringen.

Nej

Dækkes hvis der er
HundTotalPLUS med

Dækning af laboratorie
udgifter

Ja

2.060 kr. max.

Ja

Max. årlig erstatning

Agria Altid Hunderaceforsikring 25.000 eller
45.000 kr. På hunderaceforsikringen er der
mulighed for tilkøb af yderligere 20.000 kr. i
løbet af forsikringsåret.
Agria Sygeforsikring 22.815 eller 39.926 kr.

Ansvar: 10 mio. personskade og 2
mio. tingskade
Syge- og ulykkesdækning for hund:
15.500 kr. (2018)
Livsforsikring: Valgfri dækningssum.

31.526 kr. Summen

Max. og min. alder ved
nytegning

Minimum 6 uger. Agria Altid Hunderaceforsikring skal tegnes inden 4 måneder.
Øvrig Agria hundeforsikringer kan tegnes
hele livet (ingen maksimum alder).

Min. tre måneder og max. fire år.

Fra otte uger og un
hvis hunden er fyld

Alder ved ophør

Livsvarig

10 år

Livsvarig

Rabat

10 %, hvis medlem af DKK, DCH eller Dyrenes Beskyttelse.
Rabat hvis flere forsikrede hunde samt ved
kennelnavn.

Afhænger af hvilke typer forsikring
man har i forvejen.
Mulighed for samlerabat eller særlig
medlemsrabat.

10 % juniorrabat hv
uger. 10 % rabat ve
hunde eller heste..

Telefon nr.

70 10 10 65

33 55 55 55

63 57 11 11

Hjemmeside

www.agria.dk

www.codan.dk

www.dyrekassen.d

Kilde: Forsikringsselskaberne
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mark

Gartnernes Forsikring

Topdanmark

Tryg

gså træning, konkurrencer,
ri leg.

409 kr.

462 kr.

468 kr. ved f.eks. 3 år gammel kastreret labrador retriever, hanhund, villa i Roskilde

n ved bidarbejde.

646 kr.

690 kr.

Er automatisk med i vores Ansvarsforsikring. Derfor er det samme pris som ved lovpligtig. Dækker også personskade på hundepasser, egne børn og hushjælp/au pair.

ace, bopæl og valgte forbrador fra 1.621 kr. per år
k gårdhund fra 1.321 kr.
og genoptræning. Begge
t er muligt at nøjes med en
or 525 kr. pr år. Ulykkesnkl. i sygeforsikringen.

2.040 kr.

Tre prisgrupper afhængig
af racen, 1.484, 2.060 eller
2.437 kr.

Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype
og antal sygdomsforløb de seneste 2 år.
Fra 1.272 kr. ved 3 år gammel kastreret
labrador Retriever, villa i Roskilde, inkl.
hundeansvar

alPLUS for hunde under
velige led- og knogle
everet medicin. Tilvalget

Hundeansvar, udvidet ansvar.
Sygeforsikring ej nødvendigt,
alt inkl.

Ja

Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v.
Med på Rejse, Pasning og Livdækning

efter 684 eller1.001 kr. i

790 kr. Dækker derefter 80 %.

750 kr. Dækker herefter 90 %.
Selvrisikoperiode er på 120
dage.

Fast selvrisiko på 794, 1.271 eller 1.906 kr.
Dækker herefter 90 %.
Selvrisikoperiode er på 120 dage.

Ja

Maksdækning 3.429 kr.

Ved tilvalg af Fysisk Behandling m.v. kr.
4.693 pr. år til fysioterapi, kiropraktik, massage, laserterapi og akupunktur. Kr. 4.693
pr. år til svømmetræning, løbebåndstræning eller træning i water-walker

Ja

Ja

Ja

Dækker tilskud til medicin på
recept, med max. 1.000 kr.

Maksdækning 2.060 kr.

3.128 kr. pr. år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Ingen selvrisiko
på medicin. Del af tilvalget Tænder og
Medicin

Ja

Ja

Ja

20.767 kr.

28.213 kr.

18.779 eller 29.212 kr. Summen nedskrives
ikke for ældre hunde

Min. otte uger, max. seks år.

Mindst otte uger, ingen max. alder.
Livdækning sælges ikke til hunde, der er
fyldt 9 år.

Livsvarig

Livsvarig sygeforsikring, livdækning udløber når hunden er 10 år.

n er 120 dage uanset antal-

ngsforløb i hundens liv er
ngen, herunder massage,
erapi, vandtræning, laser

r tegnet
d op til 2.689 kr. årligt.

n øges årligt

nder seks år. Dyrlægeattest Over otte uger. Under seks år.
Dyrlægeattest hvis hunden er
dt fire år.
over fire år.

vis hunden er under 16
ed mere end fire katte,
.

dk

Livsvarig

10 % til visse samarbejdspart- Mulighed for samlerabat ved
nere, ring og spørg. Mulighed flere forsikringer.
for samlerabat ved flere forsikringer.

10 % på Hundeansvar ved gennemført
lydighedstræning. Samlerabat ved flere
forsikringer.

43 71 17 77

70 13 7-9-13

70 11 20 20

www.garfors.dk

www.topdanmark.dk

www.tryg.dk/hund
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KAT 2018

Agria Dyreforsikring

Dyrekassen Danmark

Gartnernes Forsikring

Sygeforsikring

Kommer an på race, årlig dækning
og selvrisiko.
Priseksempler: Huskatterforsikring
fra 55 kr. pr. måned, Hellig Birmaforsikring fra 78 kr. pr. måned (hvis
forsikret før 4 mdr). Inkluderer
tanddækning/FORL samt receptpligtig medicin og genoptræning.

981 kr. pr. år

922 kr. pr. år

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning

Gyldig vaccine og ID-mærkning. Gyldig vaccine og ID-mærkning

Mulighed for tilvalgs
dækning

Tryghed (pasning af katten hvis du
bliver syg, eller afbestilling af rejse
hvis katten bliver akut/alvorligt
syg).

Ingen tilvalg, to genoptræningsforløb er inkluderet i sygeforsikringen.

Selvrisiko

Du vælger fast selvrisiko på 706,
Dækker 80 %, derefter 693 kr. i
1.027 eller 2.167 kr. samt variabel
selvrisiko. Selvrisikoperiode 120
på 10 eller 20%. Agria dækker så
dage.
henholdvis 90 eller 80% af dyrlægeudgifterne der overstiger den
faste selvrisiko. Den faste selvrisiko
betales én gang pr. 125 dage – også
selvom der er tale om flere forskellige sygdomsforløb.

790 kr. Derefter dækkes 80 %.
Selvrisikoperiode pr. diagnose
og pr. behandlingsperiode =
60 dage.

Medicin givet direkte på
klinikken

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Udleveret medicin

Ja, inklusiv i sygeforsikringen.
Intet max. beløb.

Ingen dækning.

Max. 1.000 kr.

Dækning af laboratorieud
gifter

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Max. årlig erstatning

Agria Altid Katte Sygeforsikring
25.000 eller 45.000 kroner. På Altid
Sygeforsikringen er der mulighed
for tilkøb af yderligere 20.000 kr. i
løbet af forsikringsåret.
Agria Sygeforsikring 22.815 eller
39.926 kr.

29.127 kr. Summen øges årligt.

15.815 kr.

Max. og min. alder ved
nytegning

Minimum 6 uger. Agria Altid Kattesygeforsikring skal tegnes inden
4 måneder. Øvrig Agria katteforsikringer kan tegnes hele livet (ingen
maksimum alder). Dyrlægeattest
påkrævet hvis over seks år.

Fra 12 uger og under 7 år. Dyrlægeattest hvis katten er fyldt
5 år.

Mindst 8 uger og under 7 år.
Dyrlægeattest påkrævet hvis
over 5 år.

Alder ved ophør

Livslang sygeforsikring med samme
dækning hele livet.

Livsvarig, samme dækning hele
kattens liv.

14 år

Rabat

20% killingerabat, hvis tegnet før
16 uger. Rabat ved medlemskab
af bl.a. Jyrak, Darak, og Dyrenes
Beskyttelse. Samlerabat ved flere
katte.

10 % juniorrabat hvis katten er
under 16 uger. 10 % rabat ved
mere end fire katte, hunde eller
heste. 10 % rabat ved medlemskab af Kattens Værn eller Felis
Danica.

Mulighed for samlerabat m.v.

Telefon nr.

70 10 10 65

63 57 11 11

43 71 17 77

Hjemmeside

www.agria.dk

www.dyrekassen.dk

www.garfors.dk

Kilde: Forsikringsselskaberne
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Topdanmark

Tryg

1.007 kr. pr. år

Afhænger af race, alder, bopæl/
boligtype og antal skader de seneste 2 år. Fra 732 kr. ved f.eks. 3
år gammel kastreret huskat, villa i
Roskilde.

Gyldig vaccine og ID-mærkning Gyldig vaccine og ID-mærkning.
Udleveret medicin og genoptræning (genoptræning dog
max. 3.429 kr. pr. år).

Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v. Med på Rejse, Pasning og Livdækning.

Fast selvrisiko på 750 kr. Derefter dækkes 90 %. Selvrisikoperiode 120 dage.

Fast selvrisiko på 794, 1.271 eller
1.906 kr. Dækker herefter 90 %.
Selvrisikoperiode 120 dage.

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Max. 2.060 kr. pr. år ved tegning af tillægsforsikringen Sygeforsikring Plus.

3.128 kr. pr. år inkl. halskrave,
forbindingsmaterialer og støttebind. Ingen selvrisiko på medicin.
Er en del af tilvalget Tænder og
Medicin.

Intet max. beløb

Intet max. beløb

28.213 kr.

18.779 eller 29.212 kr. Summen
nedskrives ikke for ældre katte.

Mindst 8 uger og max 6 år.

Mindst 12 uger, ingen max. alder.
Livdækning tilbydes ikke til katte
der er fyldt 12 år.

Livsvarig

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber dog når katten fylder 13 år.

TILPASSET
DIN HUND
• FORL ÆN
GE

T SELVRIS
IK
– 135 DAG OPERIODE
E
• INKL. GE
NOPTR ÆN
ING
OG MEDIC
IN
• MULIGT
AT HÆVE
MAKSDÆKNING

FRIT FLYT
TIL
*
AGRIA

FORSKELLIGE RACER MEN SAMME BEHOV FOR
TRYGHED! For at du nemmere kan vælge en
forsikring der passer dig, lancerer vi nu en golden
retrieverforsikring, en basset houndforsikring
og 421 andre specialdesignede tilbud til de mest
almindelige men også de mere sjældne hunderacer. Med over 128 års erfaring ved vi at behov,
risiko og sundhedsproblemer varierer meget
mellem hunderacer. Vi gør det nemt at være tryg.
* Har din hund været sygeforsikret fra helt lille (før 4 mdr) i andet selskab? Så kan du

flytte over til Agria, uden at vi kræver en dyrlægeattest, uanset hvor gammel hunden
er nu. Dette gælder i januar, februar og marts 2018.

10 % killingerabat, hvis tegnet
før 16 uger. Mulighed for samlerabat ved flere forsikringer.

Samlerabat ved flere forsikringer.

Vil du høre nærmere? Ring 70 10 10 65 eller gå ind
på agria.dk for at finde kontaktoplysninger til din
lokale forsikringsrådgiver.

70 13 7-9-13

70 11 20 20

www.topdanmark.dk

www.tryg.dk/kat

Agria Dyreforsikring er
specialister i dyreforsikring.
Vi laver ikke andet!
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Vores
besøgshunde
kan røre
mennesker,
der er svære
at nå
TrygFonden Besøgshunde
er landets største korps af
frivillige hundeejere, der har
tid og overskud til at dele
deres hund med sårbare og
udsatte mennesker i plejeboliger i Danmark. Det, der
sker mellem menneske og
hund, kan styrke livskvaliteten
og sænke udsatte borgeres
barrierer for at modtage hjælp.
Flere end 700 institutioner i
hele landet får i dag besøg af
TrygFondens besøgshunde.
Følg os på facebook.com/
besogshunde, og læs mere
på besøgshunde.dk

