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Den fynske Thor er stjålet - “Lille” Thor
Natten til søndag den 10. marts 2013 har ukendte personer brudt ind og fjernet “Lille” Thor fra den
pension, hvor Fair Dog har placeret hunden, medens sagen om den står på.
Igen må Fair Dog tage afstand fra den slags handlinger – uanset hvor velmente de måtte være.
Og personerne bag fjernelsen af “Lille” Thor har efterladt en seddel på stedet, hvor de kalder sig for
"Thors Venner", så de mener tydeligvis selv, at de gør en god handling.
Men de har også – på bare et splitsekund – ødelagt den sag, som Fair Dog til tonerne af meget store
menneskelige og økonomiske ressourcer siden september 2012 har opbygget om hunden Thor.
Fair Dog har med sagen om “Lille” Thor fået gennemført en ekspertvurdering i december 2012 og har
siden fået medhold hos Retten i Odense i, at Rigspolitiet ikke kan modsætte sig et syn og skøn af en
ekspert, som Retten udpeger. Vi afventer lige nu denne udpegelse og eksekveringen af Thor er udskudt
på ubestemt tid, men uden Thor er en sådan vurdering jo umulig – og derfor vil sagen slutte der.
Den sag handler om den nugældende hundelov og den måde, som Rigspolitiet administrerer den på.
Den handler om at få ført et bevis for, at de racebestemte aflivninger baserer sig på ukyndige og
usaglige formodninger fra politiets side og en bevisbyrde for hundens ejer, der er – på enhver måde –
umulig at løfte.
Sagen handler således om at få underkendt lovligheden af hundelovens race-ordning eller i hvert fald
administrationen af den.
Fair Dog har planlagt, at sagen - selvfølgelig – skal spille en betydningsfuld rolle i evalueringen af
hundeloven i 2013. Det vil i praksis være umuligt at finde en ny sag, der på samme perfekte måde kan
anvendes som "prøvesag".
Sagen om Thor handler derfor ikke "bare" om Thor, men om effektivt at forhindre, at hundeejere og
deres hunde fremover bliver udsat for den urimelige lov og den usaglige administration af loven.
Så "Thors Venner" mener måske, at de har begået en heltemodig handling for at redde Thor, men i
virkeligheden har de skabt en situation, der kan medvirke til bevarelsen af hundeloven og betyde døden
for tusindvis af hunde i tilsvarende sager fremover.
Fair Dog beklager dybt dette – formentligt utilsigtede – angreb på foreningens bedste og største
mærkesag.

