
14  |  DVT 12 2019

Undersøgelsens metode
Danske gadehundeorganisationer 
blev identificeret ved brug af søg-
ninger med Google, Virk.dk og 
Facebook. På alle platforme blev 
der søgt på gadehund og gade-
hunde. Derudover blev der gen-
nem Google og Facebook søgt på 
gadehunde i Danmark, gadehund 
*land* (ex. gadehund Spanien). 
Virk.dk blev også anvendt til at 
undersøge, om organisationerne 
var CVR-registrerede, og i hvilken 
periode de var aktive. 

De identificerede og aktive orga-
nisationer blev efterfølgende kon-
taktet via e-mail, og repræsentan-
ter for organisationerne blev 
inviteret til at deltage i et interview. 
De organisationer, der ikke havde 
en e-mailadresse, blev kontaktet 
igennem Facebook. Organisatio-
ner, der ikke svarede, blev kontak-
tet igen enten med endnu en 
e-mail eller telefonisk, hvis et tele-
fonnummer var tilgængeligt. Der 
blev også fundet nye organisatio-
ner undervejs, og disse blev tilføjet 
listen over organisationer, og de 
blev forsøgt kontaktet som angivet 
ovenfor.

De organisationer, som vendte til-
bage på vores kontakt, blev efter-
følgende interviewet*. Interviewet 
foregik som en samtale bygget op 
omkring syv hovedpunkter: 1) For-
tæl mig om din/jeres organisa-
tion/forening. 2) Hvordan oplever 
I hundenes forhold i hjemlandet? 
3) Hvad afgør, hvilke hunde der 
kommer til Danmark? 4) Hvilke 
test og vacciner skal hundene 
have, inden de kan komme til 
Danmark? 5) Fortæl mig om hun-
dene. 6) Hvordan skaber I kontakt 
til mulige adoptanter? 7) Hvordan 
oplever I, at hundene klarer sig i 
Danmark? 

Interviewene blev optaget og 
lagret på en sikker server, og 
senere blev der skrevet referat 
over hvert interview. Informanterne 
gav informeret samtykke til at del-
tage i undersøgelsen. 

En enkelt organisation havde 
ikke tid til at stille op til et interview, 
men besvarede i stedet følgende 
spørgsmål over mail: 1) Hvor 
mange hunde adopterer I ca. til 
Danmark? 2) Hvor længe har jeres 
forening eksisteret? 3) Har I været 
nødt til at aflive eller omplacere 

hunde, efter de er kommet til Dan-
mark? Hvis ja, ca. hvor mange? 

En anden organisation var blevet 
kontaktet på et tidligere tidspunkt 
og havde besvaret følgende 
spørgsmål: Kan du give mig et esti-
mat på, hvor mange udenlandske 
gadehunde, der årligt finder et nyt 
hjem hos en dansk familie igen-
nem jeres organisation?

Resultater  
 
Gadehundeorganisationer i 
Danmark
Der blev identificeret 29 aktive og 
8 inaktive organisationer. Der var 
tvivl om aktivitetsstatus hos en 
enkelt af de 29 organisationer, da 
deres Facebookgruppe ikke havde 
haft nye opslag i en periode på fire 
måneder. I løbet af studieperioden 
(marts-juli 2019) opstod der mindst 
en ny organisation, som blev tilfø-
jet listen. 

Nogle af organisationerne 
består af en enkelt person, som 
samarbejder med et udenlandsk 
internat. De aktive organisationer 
opererer i følgende ni lande (tal i 
parentes udtrykker antal organisa-

Grundlagt # importer per år (total)a # Omplaceringer (%)d # Aflivninger (%) Data
2014 33E (167) 10 (5,9 %) 2 (1,2 %) I

2015 30 (150E) -e 2 (1,3 %) I

2001 100-150 (2375E) 10 årligt (8 %) - I

2009 60E (600) 5-10 årligt (12,5 %) 5 (0,5-1 %) I

2017 20 (40E,b) - - S

2001 50-100c (1700E,c) - - I

2011 10-12 (99E) 2 (2 %) 0 (0 %) S

2018 150E (150) - 2 (1,3 %) I

2016 67E (200) - 0 (0 %) I

Gadehunde

Tabel 1. Opsummeret information om ni organisationer, der importerer gadehunde til Danmark. 

a) Organisationen har enten angivet antallet (#) af importer årligt eller det totale antal importer. På baggrund deraf er det andet 
antal estimeret (angivet med E), baseret på antallet af år siden grundlæggelsen.
b) Organisationen har ikke været aktiv i 2019, og derfor er estimatet alene for 2017 og 2018. 
c) Organisationen har ca. 50 årlige importer nu, men har tidligere haft ca. 100. Det samlede antal er estimeret som 15x100+4x50
d) Dataindsamling via interview (I) eller skriftligt (S)
e) – angiver, at informanten ikke kendte svaret, eller at spørgsmålet ikke kom op i interviewet.

Del 1: Danske gadehundeorganisationer
Undersøgelsen havde til formål at identificere danske organisationer, der bidrager til import 
af gadehunde fra europæiske lande til Danmark. Ligeledes skulle undersøgelsen bidrage til 
at estimere antallet af tidligere gadehunde i Danmark og skabe forståelse for, hvilke motiver 
de personer, som står bag organisationerne, har for deres virke.


