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Foreningen Fair Dog er dybt berørt over de seneste sager om skambid og bid på sagesløse og
uskyldige børn.

Sagen fra i tirsdags d. 7 August 2012 fra Horsens med den lille 3 årige pige, samt sagen fra i
mandags d. 6 August med den 14 årige dreng fra Næstved der er ude og lufte sin hund, da 2
løsgående hunde angriber hans hund og får bidt drengen. Disse sager understreger endnu engang at
der findes utrolig mange uansvarlige hundeejere i Danmark, som lader deres hunde færdes løse og
uden forsvarligt opsyn.

Hundeloven har spillet fallit og tager ikke hånd om de hundeejere der er skødesløse og ligegyldige
over for andre mennesker, andres hunde og deres egne hunde.

Foreningen Fair Dog er ved at lægge sidste hånd på dette års undersøgelse og vi har nu gennemgået
831 bid episoder i Danmark. Undersøgelsen, sammenholdt med vores undersøgelser fra sidste år og
andre undersøgelser, senest fra Odense Universitetshospital viser med alt tydelighed at der ikke ikke
er sket et fald i bid skader heller ikke i de alvorlige af slagsen. Tværtimod er der sket en stigning
siden ændringerne i hundeloven trådte i kraft. Vi kan ud af vores undersøgelse se at ca. 88% af bid
episoderne, kunne have været undgået hvis ejerne havde haft den fornødne viden om basal
hundeadfærd og ansvarligt hundeejerskab.

Man opnår ingen fald i bid antallet ved at sætte hunderacer på en forbuds liste og straffer hundene,
derimod bør man straffe uansvarlige hundeejere.

Man bør snarest muligt nedsætte et nyt hundeudvalg og få set på de alternativer der er fremlagt af
både foreningen Fair Dog, Dansk Terrier Klub og Rottweiler Klubben, alternativer som har vist sig
at være succesfulde i andre lande/stater og som bonus ydermere har nedbragt antallet af bid 
episoder.

Vi opfordrer derfor politikerne til at vise handling og ikke vente til 2013, med risiko for flere
alvorlige bid episoder.

Foreningen Fair Dog står naturligvis til rådighed for yderligere informationer.
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