Pressemeddelelse
Et skridt i den rigtige retning
I dag blev revideringen af hundeloven stemt igennem ved tredjebehandlingen i
folketinget http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L92/20131_L92_som_vedtaget.pdf
Foreningen Fair Dog er tilfredse med de ændringer der er foretaget og vi er stolte
over, at nogle af de ændringer der er blevet foretaget, har aftryk efter Fair Dogs
forslag, argumenter og dokumentation.
Vi er dog utroligt kede af, at politikerne ikke lyttede til fagfolkene omkring de 13
forbudte hunderacer og fjernede forbuddet. Et forbud, som absolut ikke er hverken
fagligt eller sagligt begrundet.
Det bliver muligt i den nye version af hundeloven, at få en hundesagkyndig/faglig
vurdering i skambidssagerne.
Desværre er der stadig en del i hundeloven, som underminerer hundeejernes
retssikkerhed b.la. er det stadig hundeejerne der har bevisbyrden, det er stadig også
muligt at afvise faglig argumentation og dokumentation i hundelovssagerne.
Det bliver muligt at få sin hundelovssag for domstolene, vi ved dog ikke på
nuværende tidspunkt om det bliver muligt for hundeejerne at få fri proces, for dem
som ikke ville have råd til dyre advokatomkostninger.
Alt i alt er det skridt i den rigtige retning, men det er babyskridt og hundeloven har
desværre stadig fokus på hundene og ikke på de uansvarlige hundeejere.
Hundeloven, som den er nu og som den bliver efter 1 Juli 2014, har ingen elementer
som forebygger og nedbringer antallet af bid, eller antallet af uansvarlige
hundeejere.
Hundeloven, som den bliver efter 1. juli 2014, tager heller ikke højde for de
konfiskerede hundes velfærd, og det er således stadig muligt at lade hundene sidde
længe og på internater, der ikke lever op til lovens foreskrifter.
Det glæder os, at fødevareminister Dan Jørgensen har sat de verserende
hundelovssager i bero, og at de vil blive vurderet ud fra den nye hundelov.
Vi håber at hundefolket vil stå sammen og støtte op om bedre retssikkerhed,
retfærdighed, hundenes velfærd og fjernelse af raceforbuddet – Hundene og
hundeejerne fortjener en god, fair og retfærdig hundelov, med fokus det rigtige sted.

