
 

Åbent brev 13.11.2014  

Urimelige lange sagsbehandlingstider og pensionsophold i forbindelse med 

hundelovssagerne. 

Kære Fødevareminister Dan Jørgensen, samt alle medlemmer af Fødevareudvalget, 

 

Som bekendt blev hundeloven igen ændret 1 juli 2014. Under forhandlingerne og 

høringerne, hørte vi gentagende gange, at politikerne var bekymret for nogle af 

ændringerne med begrundelsen, at sagerne ville komme til at tage for lang tid. B.la. sagde 

Orla Hav (S)  

” Lidt usædvanligt vil jeg gerne anmode Folketinget om at standse behandlingen af 

de to lovforslag L 92 og L 93, de to såkaldte hundelovforslag. Baggrunden er, at jeg 

har et håb om at finde en bedre løsning præget af hensynet til dyrevelfærd end det, 

der ser ud til at kunne blive konsekvensen af afstemningen på det nuværende 

grundlag. Vedtagelsen af ændringsforslag nr. 8 og 10 risikerer at medføre, at hunde 

anbringes i pensionat i månedsvis, mens en retssag kører. Det er ikke et udtryk for 

ordentligt hensyn til dyrenes tarv og velfærd. ” 

Før ændringerne så vi sagbehandlingstider mellem 2-3 måneder i aflivningssagerne, hvor 

hundene stod pensionsanbragt. 

Efter ændringerne ser vi stadig de samme sagsbehandlingstider, men i flere af sagerne 

oplever vi nu at hundene står pensionsanbragt i længere tid, før politiet træffer afgørelse. 

Og ingen af disse sager er nået for domstolene. 

Hvori ligger det rimelige i, at hundene skal være adskilt fra ejer og trygge omgivelser så 

længe? Hvor er dyrevelfærden? Hvordan kan det være rimeligt, at ejerne kommer til at 

betale for de lange pensionsophold? Og hvem skal betale for de psykiske skader, som 

hundene risikerer at få? 

Vi vil for god ordens skyld nævne 4 sager, hvoraf 2 af dem endnu ikke er afsluttet. 

I sagen om Cocochina – Nordsjællands politi 

Episoden skete 11 Marts 2014 – Cocochina bliver konfiskeret d. 8 Juli 2014 og afgørelsen fra 

rigspolitiet træffes d. 14 Oktober  2014. Cocochina når at sidde  over 3 måneder på pension, 

før der træffes afgørelse om aflivning. 

 



 

I sagen om Diva – Nordjyllands politi 

Den påståede episode sker 24 April 2014 – Diva bliver konfiskeret d.  7 Juli  2014 og 

afgørelsen fra rigspolitiet træffes d. 24 September  2014. Diva når at sidde 11 uger i pension 

før der træffes afgørelse om aflivning. 

Sagen er endnu ikke helt afsluttet, da den skal genoptages på baggrund af nye oplysninger. 

 

I sagen om Frigg og Marley – Fyns politi 

Anmeldelsen om forbudt hunderace sker 11 Juni 2014. 14 August tages der billeder af de 2 

hunde ind af et kældervindue. Frigg og Marley bliver konfiskeret d.  8 September 2014, de 

sidder stadig på pension og der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen. Frigg og Marley er 2 

unghunde som var bare 9 måneder da de blev konfiskeret. 

Der er rykket for afgørelse i sagen om Frigg og Marley. 

 

I sagen om Basse – Syd og Lolland Falsterspoliti 

Anmeldelsen om forbudt race sker 9 August 2014. Basse bliver konfiskeret d. 9 August 2014. 

Basse sidder stadig på pension og der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen. Basse har nu 

siddet i over 3 måneder på pension. 

Vi har rykket flere gange igennem hele sagsforløbet i Bassens sag, da tidsfristerne flere 

gange er blevet ignoreret. 

Hvor er retssikkerheden, retfærdighed og rimeligheden? Hvordan kan vi være det bekendt 

overfor hundene og deres ejere? Hvad blev der af dyrevelfærden, som flere politikere så flot 

havde på sinde? 

Hvis I ønsker yderligere information, samt dokumentation står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

Charlotte Andersson 

Formand for Foreningen Fair Dog 


