
Ekstra Bladet og andre medier har de sidste dage og igen i dag bragt en artikel om den 
tragiske og helt uacceptable bidsag, hvor et barn er blevet skambidt af en Bull Terrier.

Det er en ufattelig tragisk hændelse, hvor alt der kunne gå galt, gik galt. Vi sender vores 
dybeste medfølelse til den lille pige og hendes familie.

Desværre er denne hændelse langt fra enestående, nogle ser vi i medierne, imens andre 
tysses ned. Antallet af bid er ikke faldet - heller ikke de alvorlige af dem. 

Hundeloven er helt forkert skruet sammen og med forkert fokus. Hundeloven er ikke 
forebyggende og det har aldrig være meningen at den skulle forebygge bid og uheld med 
hunde, det har politikerne erkendt flere gange. Man har lavet en populistisk lov med et 
forbud mod helt specifikke hunderacer og udråbt dem til at være "farlige" i stedet for at 
lave en lov der har fokus på uansvarlige hundeejere og en lov der straffer ejerne og ikke 
hundene.

Disse tragiske bidepisoder vil vi se igen og igen, så længe folk/politikerne ikke forstår, at 
det IKKE handler om hunderacer, men om ansvarligt hundeejerskab og stiller krav til at 
alle hundeejere, om min. har basal viden om hunde.

Havde politikerne i 2009/2010 taget opgaven alvorligt og lavet en ordentlig lov med korrekt
fokus, ville vi kunne undgå mange bid og ulykker med hunde, og måske have undgået 
denne tragiske episode, som skete i lørdags med den lille pige.

I stedet valgte politikerne, at begå præcis de samme fejl, som mange andre lande allerede
har begået. Lande som for længst har indset hvad det handler om, og ændret deres love 
og ophævet deres raceforbud. Når man laver raceforbud, skubber man alle problemerne 
over på andre hunderacer, hvor de samme problemer opstår og som så får et dårligt ry.

Som loven er i dag, straffer vi hundene og ikke ejerne. Der er ingen konsekvens og 
uansvarlige hundeejere kan anskaffe sig en ny hund, dagen efter at de har fået aflivet den 
gamle.

Igennem de seneste 5 år, har vi igen og igen gjort politikerne opmærksom på problemerne
og fremsendt utallige skrivelser og undersøgelser med dokumentation. Ydermere har vi 
fremsendt løsning forslag.

Fair Dog's erfaringsrapport 2010-2013 
http://www.fairdog.dk/elements/documents/research/fair_dog_erfaringsrapport_2013.pdf

Hundebid før og efter hundeloven version 2.0 
http://www.fairdog.dk/elements/documents/research/undersogelse-juli-2011.pdf

Hundeloven 2 år efter 
http://www.fairdog.dk/elements/documents/research/2012_undersoegelse.pdf

Det er vores håb, at politikerne snart vågner op og indser, at vi er nød til at lave en 
ordentlig og fornuftigt hundelov, uden raceforbud, men med krav og straf til hundeejerene 
og opdrætterne/avlerne. 

Det handler IKKE om hunderacer, men om ansvarligt hundeejerskab og avl.
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