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Hundeloven bør ændres NU !
Alle de forudsigelser som fagfolkene kom med tilbage i 2010 viser sig at holde stik. Uskyldige hunde aflives på stribe
og indtil nu har ændringerne i hundeloven kostet over 800 hunde livet.
Efter ændringerne af hundeloven i 2010 har vi været vidne til den ene fadæse efter den anden. Politiet har ikke den
nødvendige ekspertise til at vurderer hundes adfærd og slet ikke hundenes racer eller blandinger. Utrolig mange sager
er afgjort på indicier og vi har gang på gang set at domstolene dømmer sagerne meget anderledes end politiet og har
frifundet hundeejerne, men da er det for sent og hundene er for længst aflivet. Tilbage sidder ejerne med et
hundehalsbånd, en hundesnor, mindet om deres loyale og kære ven og tanken om deres hund, nu også skulle have
været aflivet, når nu de blev frifundet i retten.
De danske hundeejere har ingen retssikkerhed og ingen muligheder for at få deres sager afprøvet for de danske
domstole, med mindre at de nægter at betale den bøde som følger sigtelserne. Klager de over afgørelsen i deres sag,
er det rigspolitiet som har det sidste ord og ligesom i politikredsene er rigspolitiet ikke i besiddelse af den nødvendige
faglige ekspertise. Mange hundeejere sidder tilbage med følelsen af at være retsløse, magtesløse, uretfærdigt
behandlet og utrolig frustreret over det danske retssystem.
I sagerne om bid, mangler der en definering af hvad skambid er. I dag står der at skambid er, når der kræves
lægebehandling eller syning. Dette har betydet at sår som er opstået i leg og en hundeklo eller hjørnetand har ramt en
anden hund og såret skal syes, så har det pludselig medført en aflivningssag.
Den eneste ændring som loven har medført, er at de danske hundeejere er blevet utrygge. De tør ikke lade deres
hunde lege med andre hunde, de tør ikke at gå ture i områder hvor andre hunde færdes og dem med hunderacer som
er på forbudslisten tør kun gå ture med deres hunde når der er ro og mennesketomt på gaderne.
Ændringerne har medført hets og stigmatisering af ejerne af de nu forbudte hunderacer eller blandinger heraf. De kan
ikke længere få en bolig, de bliver smidt ud af deres lejemål, forældremyndighedssager handler pludselig om
hunderace. I visse byer i Danmark udelukkes ejerne af de nu forbudte hunderacer, fra offentlig tilgængelige områder og
forbydes adgang til hundeskove. Alt hvad de har gjort sig skyldige i, er at eje en hund som er af det forkerte udseende
eller hunderace.
Politiet modtager flere anmeldelser end nogensinde før og hundeloven bliver nu brugt i nabostridigheder hvor folks
hunde anmeldes for at være en af de nu forbudte hunderacer. Dette medfører at politiet ofte må køre forgæves da der i
de fleste tilfælde ikke er tale om ulovlige forhold.
Vi ser mange sunde og raske hundehvalpe som aflives på grund af at man ikke kan racebedømme dem. Sunde og
raske hunde som intet har gjort andet end at have det forkerte udseende.
I et oplyst land som Danmark kan vi ikke være den slags lovgivninger bekendt.
At udpege 13 hunderacer resulterer ikke i færre hundebid, tværtimod har vi set en stigning i antallet af hundebid siden
ændringerne blev indført 1 Juli 2010, ligesom det skete i mange andre lande som indførte hunderace forbud.
Hundebid er som bekendt omkostningsfuldt for samfundet og det må være i enhver politikers interesse at få nedbragt
antallet af hundebid og det gør man ikke ved at indfører en liste med forbudte hunderacer. Det giver blot folk en falsk
tryghed og sender et signal til andre hundeejere som ikke har en af de forbudte hunderacer, at loven ikke gælder for
dem.
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Der er mange problematikker i de ændringer som blev indført i hundeloven 1. juli 2010.
At vente med at lave den om, vil kun resulterer i flere aflivninger af uskyldige hunde, flere bidepsioder som kunne have
været undgået, flere omkostninger til samfundet og flere utrygge hundeejere.
Der er ingen fornuft eller logik i at vente med at reviderer hundeloven til 2013. Flertallet af fagfolk, foreninger, klubber
og organisationer ønsker at politikerne tager ansvar og får ændret hundeloven NU og ikke i 2013.
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