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Vedr.: Sammentælling af aflivningssager
Herved fremsendes en række spørgsmål, som vi håber at rigspolitiet kan besvare. Spørgsmålene vedrører den
sammentælling af aflivningssager som I har indsamlet fra de 12 politikredse.
1.: Hvordan kan det være, at der ingen aflivningssager er jf. hundlovens § 6 stk 5 fra Sydsjællands og
Lolland-Falsters politikreds?
2.: Hvordan kan det være, at der ingen aflivningssager er jf. hundelovens § 6 stk. 2 pkt. 4 i kredsene
Nordjylland, Østjylland, Fyn, Sydsjællands og Lolland-Falster og Bornholms politi?
3.: Hvilke gerningskoder er de sammentalte sager indsamlet fra?
4.: Mange af de sager vi har haft igennem de 3 år, figurere ikke på listen, hvor er de blevet af?
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5.: En betjent fra Syd og Lolland-Falsters politi oplyste til mødet med tidl. fødevareminister Mette Gjerskov
i Marts 2013, at deres kreds havde aflivet 88 hunde jf. hundelovens § 1a-§1b, men i sammentællingen ses
”kun” 41, hvor er de resterende 47?
6.: Med hensyn til skambidssagerne - Hvad har rigspolitiet gjort for at verificerer, at de hunde som formodes
at være en af de nu forbudte hunderacer, eller hunderacer fra observationslisten nu også er det, eller er en
formodning eller oplysninger fra FOU nok til at fører en given race under hundelovens § 6 stk. 5 i
sammentællingen?
7.: Vi er klar over at sammentællingen er sket manuelt og at I derfor tager forbehold for fejl, men er det ikke
vigtigt at, når man sender sådan en sammentælling til ministeren at alle oplysninger i sagerne, er verificeret,
dobbelt tjekket og at alle sagerne er talt med?
Vi håber at rigspolitiet kan give os svar på ovenstående spørgsmål, snarest muligt.
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