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Kære Miljø- og fødevareminister, dyrevelfærdsordfører og udvalgsmedlemmer,

Foreningen Fair Dog bifalder ministerens forslag om at fordoble straffen for 
dyremishandling, en sådan skærpelse har været på ønskelisten længe og foreningen 
mener, at der bør være flere nye tiltag og skærpelser i dyreværnsloven, som desværre 
ikke er tidsvarende og antallet af dyremishandlingssager har været stigende og mere 
grove igennem de sidste 10 år.

Foreningen Fair Dog må dog stille spørgsmål til om ministeren nu også mener 
forslaget alvorligt? Grunden til spørgsmålet, er fordi vi flere gange har gjort 
opmærksom på grumme sager med hunde i politiets varetægt og INTET er sket.

Foruden de foruroligende vanrøgte sager der har været og som har været anmeldt for 
overtrædelse af dyreværnsloven, men hvor anmeldelserne er blevet syltet eller afvist, 
sidder hundene i hundelovssagerne 6-9-12-19 måneder i en kold boks og afventer 
deres skæbner. Det ER dyremishandling.

Også Dansk dyrlægeforening har forsøgt at råbe politikerne op om problemet, men 
INTET er sket.

Vi ser hunde som kommer ud fra internaterne som er lyssky, håndsky, lider af 
muskelatrofi (manglende muskler) på grund af manglende motion, sår på ben, ryg, 
testikler, hunde der er inderernæret osv. (se vedlagte billeder/bilag) 

Der er efter foreningens vurdering, samt de dyrlæger der har tilset hundene, sket 
overtrædelser af dyreværnslovens §1 og §2, samt EU's konvention om kæledyr 
kapitel II, artikel 3 stk.1 og 2, og artikel 4, stk 1, samt 2b og 2a.

Ministeren stod for nylig i EU og talte om bedre dyrevelfærd, og nu i dag, at straffen 
for dyremishandling skal fordobles. Men det lader desværre til, at det bare er tale om 
tom snak, uden handling bag ordene, og at ministeren må mene at myndighederne er 
undtaget, og at det er helt i orden at straffe og mishandle hundene, som er konfiskeret 
og i myndighedernes varetægt.

At skrive et brev ud til politikredsene og internaterne dur ikke, da der desværre ikke 
sker noget og der er heller ikke jævnlig tilsyn med stederne. Flere af de steder som 
politiet bruger, har ikke en gang haft godkendelserne i orden, hvilket vi også har 
påvist overfor ministeriet flere gange.
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Hverken hundeloven eller dyreværnsloven er nutidig, og vores retssystem er ikke 
gearet til at håndterer den slags sager, hvilket desværre bevirker at det er dyrene der 
må tage en ekstra straf, for vores mangler og ignorance.

Vi håber at ministeren, ordførerene og udvalget vil tage dyrene/hundene alvorligt og 
sætte handling bag ordene. Gå begge lovgivninger igennem med tættekam, og brug 
alt den nye viden der er på området, så vi kan få nogle lovgivninger der beskytter 
dyrene og ikke holder hånden over uansvarlige ejere og folk der mishandler dyrene.
Samtidig med en smidig sagsbehandling som ikke bruger for mange ressourcer og 
som tilgodeser dyrene.

Med venlig hilsen

Charlotte Andersson
Formand for Foreningen Fair Dog
Juridisk rådgiver og dyreadfærdsterapeut. 

I dyreværnslovens §1 og §2 står skrevet.:

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst,
varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de
huses,  fodres,  vandes  og  passes  under  hensyntagen  til  deres  fysiologiske,
adfærdsmæssige  og  sundhedsmæssige  behov  i  overensstemmelse  med  anerkendte
praktiske og videnskabelige erfaringer.

I EUs konvention for kæledyr står skrevet.:

European Treaty Series- No. 125

Chapter II –Principles for the keeping of pet animals
Article 3 –Basic principles for animal welfare
1 Nobody shall cause a pet animal unnecessary pain, suffering or distress. 
2 Nobody shall abandon a pet animal

Article 4 –Keeping
1 Any person who keeps a pet animal or who has agreed to look after it, shall be 
responsible for its health and welfare.

2 Any person who is keeping a pet animal or who is looking after it shall provide 
accommodation, care and attention which take account of the ethological needs of the 
animal in accordance with its species and breed, in particular:

a give it suitable and sufficient food and water;
b provide it with adequate opportunities for exercise



Hundene  på  dødsgangen  –  youtube  film  https://www.youtube.com/watch?v=3p7wKr_kM-
M&feature=youtu.be

Eddie efter at have været i politiets varetægt på internat. 

https://www.youtube.com/watch?v=3p7wKr_kM-M&feature=youtu.be
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