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40 pct. af familierne holder kæledyr
Hunden er menneskets
bedste ven …
… men der er flere
katte end hunde

Mange heste

Ca. 880.000 familier holder et eller flere kæledyr, det viser Danmarks Statistiks
opgørelse af familiernes kæledyrshold. Flest familier har hund - i alt 450.000 familier holder hund. Disse familier har i alt 550.000 hunde. Der er 650.000 katte i de
danske familier, og de er kæledyr i ca. 370.000 familier. At holde både hund og kat
i samme familie er ikke så almindeligt, det er kun ca. 110.000 af familierne, der
har begge arter, hvilket svarer til 5 pct. af familierne i undersøgelsen.
Overraskende mange familier holder heste – 78.000 familier har tilsammen
175.000 heste, hvoraf ca. halvdelen er ponyer og den anden halvdel store heste.
I hovedstaden og forstæderne er der af naturlige grunde relativt få heste. I Jylland
findes 60 pct. af de store heste, hvorimod der er næsten ligeså mange ponyer på
Sjælland som i Jylland.
I undersøgelsen er 40 pct. af hestene hos familier, der bor på landbrugsejendomme,
og 60 pct. der bor i parcelhus.
Interviewundersøgelsen viser, at af de 175.000 heste er de 70.000 heste hos familier, der bor på landbrugsejendomme. Ved Landbrugs- og gartneritællingen i maj
2000 blev antal heste på landbrugsbedrifter opgjort til 43.000 heste. Der vil sikkert
være tale om et vist sammenfald således, at man ikke umiddelbart kan få landets
samlede hestebestand ved at lægge de to tal sammen, men det kan ikke siges, hvor
mange af de 43.000 "landbrugsheste", der indgår i de 70.000 heste.
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Andre kæledyr

Andre kæledyr er især fugle og akvariefisk som befinder sig hos henholdsvis
120.000 og 80.000 familier, men også kaniner hos ca. 70.000 familier og marsvin i
30.000 er af et vist omfang. Derudover har ca. 90.000 familier andre ikke
specificerede kæledyr.

Anvendelse af
færdigfoder

Som det fremgår af omstående tabel, er antallet af hunde fordelt nogenlunde ligeligt på de tre opdelinger små, mellemstor og stor. De familier, der altid anvender
færdigfoder til deres hunde er imidlertid væsentlig forskellig efter om det er en
lille eller en stor hund. Ca. halvdelen af de store hunde får altid færdigfoder, for de
små hunde er det 70 pct. Forholdene for katte er nogenlunde som for de små
hunde.

Familieforhold

Som nævnt under heste, er dyrene fortrinsvis at finde på "landet", naturligvis mest
udpræget for hestene, men også for de andre kategorier af dyr. I hovedstaden er det
kun kattene med 7 pct., der har et vist omfang. Også forstæderne har relativt færre
dyr, den eneste undtagelse er de store hunde, hvor 23 pct. af disse findes i forstæderne selv om kun 13 pct. af familierne bor der.
Det er ligeledes karakteristisk, at dyrene især findes i de boligformer, hvortil der
hører jord og sammenhængen mellem boligform og geografi er således også
afspejlet.
Fordeling af kæledyrene efter familiernes indkomst viser, at tendensen til at holde
kæledyr er stigende med stigende indkomst.

Kæledyr og børn

Kæledyr forbindes ofte med børn, hvilket undersøgelsen også bekræfter er tilfældet.
Procent familier med og uden kæledyr
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Som det fremgår, er der en udpræget sammenhæng mellem kæledyr og familier
med børn og endda i en sådan grad, at stigende børnetal også medfører stigende
grad af kæledyr i familien.
Sådan får De mere
information

Der er mulighed for på servicebasis at købe mere detaljerede oplysninger om de
emner, der omtales i denne artikel.

Kilder og metoder

Opgørelserne er baseret på resultaterne fra 958 gennemførte interviews i Danmarks
Statistiks omnibusundersøgelse 1. marts – 14. marts 2000 blandt et repræsentativt
udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. Da der er tale om en stikprøve (udsnitsundersøgelse), er resultaterne behæftet med en statistisk usikkerhed på ca.
plus/minus 2,5 pct.
Omnibusundersøgelsernes familiebegreb omfatter én eller flere personer i alderen
16-74 år, der bor i samme bolig og som er i familie med hinanden (herunder også
samlevende par), idet der dog højst kan være ét ægtepar eller samlevende par i
familien.
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