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Golfkometen
Thorbjørn Olesen
er efter en samlet
9. plads sikker på
deltagelse i
næste års udgave
af The Open.

»Lad os ære
de døde ved
at glæde os
over livet«

Sport 1. sektion, side 6-7

Sådan sluttede den
norske statsminister,
Jens Stoltenberg,
de ﬁre taler, som
han holdt, da
Norge i går
mindedes de
77 ofre for
terrorangrebene
for et år
siden.

Immigrationssvindlere udnytter
muligheden for
hurtige vielser på
danske rådhuse
til at komme
ind i EU.
Indland
1. sektion, side 6-7

De traﬁkale forbindelser mellem
Jylland og hovedstaden er forringet. Det er dyrt
for samfundet.
Erhverv&Økonomi
side og 4-5

International
1. sektion, side 12-13

Statsminister Jens Stoltenberg og hans danske kollega, Helle Thorning-Schmidt, på vej til Utøya, hvor de begge holdt tale. Foto: Vegard Groett/AP

50 ÅR – 50 BØGER

Pas på, hunden bider – stadig
N Et to år gammelt forbud
mod 13 kamphunde har ikke
haft en effekt på antallet af
bidskader. Til gengæld er
hundredevis af uskyldige,
raske hunde og hvalpe
blevet aﬂivet, siger Dyrenes
Beskyttelse.
JONAS HØY BRUUN
SIGNE LUND KRISTENSEN
jonas.h.bruun@jp.dk
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To år efter, at 13 kamphunderacer blev forbudt i forsøget
på at stoppe bidske overfald,
tyder intet på, at lovstram-

ningen har haft den ønskede
effekt.
Nye tal fra Odense Universitetshospital viser, at der i
2011 skete en mindre stigning i antallet af behandlinger efter hundebid på de danske skadestuer i forhold til
årene før lovændringen.
4.140 personer blev sidste år
behandlet, hvilket er 200500 flere end i årene tilbage
til 2005.
Ledende overlæge Michael
Hansen-Nord understreger,
at den nye hundelov hverken har gjort fra eller til:
»Både antallet og svær-

hedsgraderne af de tilfælde af
hundebid, som vi behandler,
er de samme som for fem år
siden. Billedet er helt uforandret.«

Reglerne kan omgås
Heller ikke de politikredse,
der har et samlet overblik
over sager om hundebid, oplever en nedgang.
Det er der flere grunde til,
vurderer politikommissær
Gert Nielsen, leder af
dyreværnsenheden i Midtog Vestsjællands Politi.
»Dels har ejerne rig mulighed for at omgå reglerne, da

størstedelen af hundene er
blandingsracer, som vi umuligt kan fastsætte. Dels er det
jo alverdens racer, som bider.
Fornemmelsen af, at det kun
er de farlige hunde, holder
ikke,« siger han.
Det er kun en lille andel af
aflivningerne af hunde af de
ulovlige racer, som skyldes
overfald.
Dyreværnet,
Danmarks
største dyreinternat, har opgjort, at 15 pct. af aflivningerne skyldes bid. Resten
skyldes alene deres race.
»Alle dyrefaglige eksperter
er enige om, at loven er fuld-

stændig tåbelig. Den har kun
betydet, at borgerne er blevet
trygge på et falsk grundlag,
og at hundredevis af sunde
og uskyldige hunde og hvalpe bliver aflivet,« siger Lotte
Brink, dyrlæge og dyreinspektør ved Dyrenes Beskyttelse.
Socialdemokraternes dyrevelfærdsordfører, Orla Hav,
erkender, at forbuddet ikke er
en ideel løsning. Han mener
dog, at hundenes skræmmende fremtoning skaber et
behov for restriktioner.
1. sektion, Indland, side 4-5

Med ”Historien
om den danske
utopi” tog Henning Fonsmark i
1990 forskud på
vore dages
diskussion om
velfærdsstatens
grænser.
Kultur
1. sektion, side 22-23
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ALKOHOLFRI VIN
Ebony Vale
Cabernet Sauvignon
og Chardonnay er vine med
lavest mulig alkoholprocent.
De indeholder max. 0,05%
alkohol.
Du kan med god
samvittighed drikke mere
end ét glas Ebony Vale
og stadig køre hjem.

Forhandles i REMA 1000, Dagli’Brugsen,
SuperBrugsen, Kvickly, Irma og Fakta.
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Hästens Jubilea

limited edition
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