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Vedr: Sagen om hunden Thor og Jette. 
 
Foreningen Fair Dog vil hermed komme med vores syn på de sidste dages utrolige og meget 
dramatiske begivenheder. Sagen omkring hunden Thor og hans skæbne har taget en helt særlig 
og meget uventet drejning. 
 
Som bekendt på bagrund af rigspolitiets afgørelse, skulle Thor have været aflivet onsdag d. 30 
Januar 2013 kl 14:00. 
Kl. 13:30 en halv time før aflivningen skulle forestå, bliver forenigen Fair Dog ringet op af 
Nordsjællands Politi, som meddeler os at hunden Thor var forsvundet fra internatet. 
 
Spekulationerne var mange og selv Fair Dog blev beskyldt (ikke af politiet) for at stå bag 
hundenapningen. Hvilket vi i sagens natur ikke har haft noget med at gøre. 
 
Til vores store overraskelse viser det sig, at det var politiassistent og hundeelsker Lars Bo Lomholt 
der havde afhentet hunde Thor, da han som citat:  
 
"... kommer i konflikt med vores egen moral, når fredelige familiehunde aflives for bagateller…”. 
 
Vi har fuld forståelse for den følelse af magtesløshed og frustration der opstår, når man 
gentagende gange er vidne til, at helt almindelige familiehunde bliver aflivet med baggrund i vores 
nuværende, meget firkantede og ufaglige hundelov. 
 
Vi oplever selv dagligt følelsen af frustration og magtesløshed igennem de mange sager vi sidder 
med, hvor der træffes afgørelse om aflivning af sunde og velfungerende hunde, med baggrund i: 
 

• Det umulige beviskrav for hundes ophav. 
• Den usagelige, samt ufalige skambids definition. 
• Det yderst kritisable sagsforløb. 

 
Igennem de sidste 2½ år, har vi haft en tæt kontakt med politiet og har talt med mange betjente, 
som har følt sig magtesløse og i konflikt med deres egne følelser og moral i forhold til 
håndhævelsen af hundeloven.  
Vi er bekendt med, at der er en intern uro i politiet omkring den opgave, de er blevet pålagt af 
lovgiver. 
 
Vi har forsøgt på bedst mulig vis at gøre lovgiver opmærksom på, de mange problemstillinger som 
denne lov dagligt giver de danske hundeejere, samt den udøvende myndighed.  
 
Derudover har vi fremsendt utallige dokumenter som underbygger de helt særlige problemstillinger 
som hundeloven medfører. 
 
Via denne ulykkelige episode, håber vi at lovgiver forstår nødvendigheden af en hurtig faglig og 
saglig revision af hundeloven. 
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