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På baggrund af de fremkomne oplysninger i sagerne om hundene “Lille” Thor og “Store” Thor, har Foreningen Fair Dog i dag
fremsendt 3 anmeldelser.

1. Vi har anmeldt Hundepensionen Hestehavehus, hvor Schæferhunden Thor (“Store” Thor) opholdte sig fra d. 27.11.2012
frem til d. 29.01.2013. Pensionen er blevet anmeldt for overtrædelse af dyreværnsloven, samt Bekendtgørelse om
erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater.
Efter opholdet er det kommet til foreningens kendskab at Thor ikke er blevet tilset af en dyrlæge, på trods af at han
har haft tydelige sårdannelser, højlydt pibelyde ved vejrtrækning, muskelatrofi, stort vægttab, lungebetændelse og han
fremstod som generelt uplejet og i almen dårlig fysisk tilstand.

2. Vi har klaget over Nordsjællands Politis brug af Hundepensionen Hestehavehus, som ikke er registreret og godkendt af
Fødevarestyrelsen, som loven foreskriver. På den baggrund anser Fair Dog anbringelsen af Schæferhunden Thor, som
værende en ulovlig anbringelse, ydermere anser vi også at Hundepensionen Hestehavehus drives på ulovlig vis.

3. Vi har anmeldt Hunde og Kattepensionen Lykkegården hvor “Lille” Thor opholdte sig i flere måneder. Pensionen er
blevet anmeldt for bla. overtrædelse af dyreværnsloven. Foreningen Fair Dog fik i Januar 2013, “Lille” Thor i vores
varetægt og han blev straks kørt til dyrlægeundersøgelse. Ved undersøgelsen fremkom det at, han have lidt overlast
under sit ophold. Lykkegården er derfor blevet anmeldt på baggrund af manglende indkaldelse af dyrlæge, på
trods af Thors tilstand, sår, tydelig hoste, muskelatrofi, undervægt og almen dårlig fysisk tilstand.
Pensionen er også blevet anmeldt for ikke at leve op til de krav der står skrevet I Bekendtgørelse om erhvervsmæssig
handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater - bla. havde “Lille” Thor kun et lille 		
stykke udskåret gulvtæppe at ligge på, ingen legetøj eller anden aktivitet m.m.
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Såret er fra dyrlægeundersøgelsen d. 30. januar 2013
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13. december 2012 - sår på baghasen

