FORENINGEN

FAIR DOG
Må jeg lade min listehund passe?
Det lader til at der er en del som ikke kender hundeloven og hvad man må og ikke må mht. ferie og pasning af
listehunde.
Vi har tidl. haft en sag som omhandlede overdragelse da hunden blev passet over en periode på 4 måneder. Denne
sag endte med at hunden kom tilbage til sin ejer og sigtelsen blev frafaldet. Der er ikke fastsat en bestemt tidsperiode
for pasning i hundeloven.
De hundepensioner som siger at de ikke må tage listehunde ind, da de da kan miste deres tilladelse
til at drive hundepension er på afveje og kender tydeligvis ikke loven. Det er i sig selv et problem - for hvem vil lade sin
hund passe af folk som ikke har kompetence og kender til div. regler og love.
I en del tilfælde har politiet også konfiskeret og aflivet listehunde, fordi ejeren har ladet sin hund passe i 7 dage. Politiet
mente derved at det var en overdragelse og derfor tog de hunden og lod den aflive.
Vi vil godt understrege at en sådan handling fra politiets side er ULOVLIG.

Justitsministeriets vejledning om hundeloven.
http://www.justitsministeriet.dk/hunde.html
Listehunde født og anskaffet før 17. marts 2010 er IKKE ulovlige og hører under overgangsordningen
3. Overgangsordningen
3.1. Hvilke hunde er omfattet af overgangsordningen?
Hundene på forbudslisten, med undtagelse af pittbull terrier og tosa inu samt krydsninger, hvori disse indgår, er
omfattet af overgangsordningen, hvis den, der besidder hunden, har erhvervet hunden senest den 17. marts 2010.

Må man lade sin hund passe - Ja, det må man gerne og det står også i vejledningen.
3.4. Må jeg lade andre passe min hund?
Personer, der besidder hunde, der er omfattet af forbuddet, kan lade andre passe deres hund i forbindelse med ferie
eller lignende, ligesom det kan overlades til andre at lufte hunden. Der skal dog være tale om en afgrænset tidsperiode.
Print evt. denne skrivelse og hav den liggende, i tilfælde af at I skulle komme i den situation at I får brug for denne
information. Skal I på ferie over en længere periode, så lav en pasningskontrakt og få evt. jeres lokale politi til at
stemple den.

