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Kidnappet hund
skulle aflives
Den flotte schæferhund på billedet er ikke den forsvundne
Thor, som skal aflives efter at have bidt en anden hund.
Det har vakt voldsom debat om den tre år gamle hundelov.
Foto: Arkivbillede

Schæferhunden Thor har vakt stort
postyr de seneste dage. Den syv år
gamle vovse skulle aflives onsdag.
Men tirsdag aften var Thor blevet
kidnappet fra en hundepension. En
mand dukkede op og udgav sig for
politimand. Siden har Thor været
forsvundet. Hverken politiet eller
ejeren ved, hvor den befinder sig.
Først onsdag fik ejeren at vide, at
hendes hund var blevet afhentet.
Thor skal aflives efter at have bidt
en anden hund, og det har skabt
vrede, fortæller nyhedsmedierne.
En hund må ikke bide hverken dyr
eller mennesker.Det siger en tre år
gammel hundelov. Hvis den gør det
alligevel og tilstrækkelig voldsomt,
kan hunden blive dømt til aflivning.
Det er netop, hvad der er sket for den
syv-årige schæferhund Thor og dens
ejer. I september bed Thor en mindre
hund, og schæferen blev selv bidt.

Senere måtte den anden hund en tur
til dyrlægen, hvor den blev syet med
et par sting. Det kostede Thors ejer
en bøde, som hun også betalte.
Uskyldigt dømt
Derfor blev hun meget overrasket, da
politiet i november hentede hendes
hund for at aflive ham. Men sådan er
loven, hvis en hund må sys efter et bid.
”Det betyder, at en uskyldig hund
kan blive dømt for at have skambidt
(bidt voldsomt) en anden hund. Det
medfører aflivning, uden at ejeren
kan klage”, siger Karina Ryborg
fra Den Danske Dyrlægeforening.
Foreningen mener, at der skal være
en hunde-ekspert med i den slags
sager. Så det ikke kun er politiets
afgørelse, om der er tale om skambid.
Fødevareminister Mette Gjerskov har
ansvaret for hundeloven. Hun vil godt
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have hunde-eksperter med til at se på
loven. Men hun vil holde fast ved, at
man skal kunne aflive en bidsk hund.
Står til straf
Nordsjællands Politi undersøger nu
sagen med den kidnappede Thor. Det
anses for at være alvorligt, at manden
har udgivet sig for at være politimand.
”Vi går efter at finde hunde igen og
få manden straffet” siger politiet.

Opgaver:
•
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Hvorfor er schæferhunden Thor
blevet dømt til aflivning?
Hvorfor måtte den anden hund
en tur til dyrlægen?
Hvornår blev Thors ejer klar
over, at hunden var forsvundet?
Hvad udgav kidnapperen sig
for, da han hentede Thor?

