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Endnu et eksempel på håbløs og ubrugeligt raceforbud
 
Marlene Harpsøe, MF (Dansk Folkeparti) forsøger forgæves politianmeldelse af overtrædelse af 
hundeloven.
 
I anledning af indlægget i Frederiksborg Amts Avis udtaler Fair Dog at:

Lovens bestemmelser om forbud af hunderacer og pligt til at bære mundkurv m.v. er unødig, uden sagligt 
grundlag og fuldstændig umulig at kontrollere og opretholde – både for politiet og alle andre. Hertil kan det 
konstateres at raceforbuddet er fuldstændig virkningsløst.

Linket til artiklen: http://www.sn.dk/Politiet-afviste-anmeldelse-om-ulovlig-hund/Furesoe/artikel/118819
 
At Marlene Harpsøe – Politiet eller selv erfarne hundeeksperter skulle kunne afgøre, om en tilfældig hund, 
de møder på gaden, er en Boerboel er fuldstændig umuligt. Om en hund er én af de forbudte racer kan ikke 
afgøres på udseendet.

Mange videnskabelige undersøgelser har dokumenteret det. Mange eksperter og faglige institutioner har 
dokumenteret det. Og det har de gjort længe før Hundelovens vedtagelse. 
Den eneste reelle løsning på problemet med farlige hunde i gadebilledet er at begrænse den uetablerede 
hundeverden med illegalt importerede og solgte hunde, og at få alle hundeejerne i Danmark til at påtage 
sig ansvaret for deres hund.

Det er ikke kun en opgave for politiet, men så sandelig også for hundeejerne. Hvis politiet alene skulle 
håndtere alle de lovovertrædelser, der begås hver dag, så skulle de stå vagt om hvert et gadehjørne i 
Danmark. Det er jo ikke realistisk.

Derimod skal vi tage hånd om hr. og fru hundeejer. De skal vide at stille krav til dem, der producerer 
hundene. De skal vide at optræde hensynsfuldt og ansvarsbevidst. De skal vide at der er hjælp at hente. 
Det er en opgave for alle seriøse hundeorganisationer. En opgave den nye hundelov overhovedet ikke 
løser.
 
Fair Dog er en ny dansk forening, der arbejder for lige ret og fair forhold for alle hunde i Danmark. Fair Dog 
repræsenterer sagkundskab og kompetence i alle forhold, der vedrører hunde og hundeejere i Danmark.

Vedlagt er en planche samt facitliste, som viser hvor svært samt umuliggøre at se forskel på forbudte /ikke-
forbudte hunde/racer. 
Der gives hermed tilladelse til at medierne må bruge den vedlagte planche, facitliste samt Fair Dogs logo.
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