Fakta

Bra hund!

FCI raserna ligger inte bakom överfall
DTKs Bull Image Group har följt upp alla attacker som varit omtalade i medierna
sedan januari 2009. Ingen av dessa attacker begicks av en Amerikansk Staffordshire Terrier eller andra av de förbjudna FCI raser. När en hund har blivit
kallad ”am staff” i medierna, har det rört sig om korsningar, som haft en viss likhet med America Staffordshire Terrier.
Lagstiftningen begränsar alltså effektivt ett antal renrasiga hundar från den etablerade hundvärlden, som inte är ansvariga för överfallen, men den begränsar
inte de verkligt farliga hundarna från den oetablerade hundvärlden, där det produceras ett stort antal ”kopior” med okänd bakgrund.

Här är Knirke.
En renrasig Amerikansk Staffordshire Terrier
som används som räddningshund

Den nya danska hundlagen får till följd att ”man förbjuder Rolexklockor för att
kopiorna går sönder”.
Populationen av Amerikansk Staffordshire Terrier är INTE utbredd
Mindre än 10 % av det som kallas för ”am staff” är just American Staffordshire
Terriers. Det är faktiskt mer än 90 % som är ”kopior” av de renrasiga hundarna.
Oftast handlar det om pitbullblandningar eller helt enkelt korsningar som säljs
som ”am staff” för att det ger mer betalt. Det tillkommer även alla de hundar
som inte registreras alls, dvs. som hålls helt olagligt.
En renrasig Amerikansk Staffordshire Terrier, kan alltid identifieras med en av
FCI godkänd stamtavla samt ID-nummer. 2009 registrerades det 82 renrasiga
Amerikanske Staffordshire Terriers i Danmark, så det handlar om en relativt liten population– och dessa kan endast användas i avel om de har en godkänd
mentalbeskrivning.
Lagen begränsar i första hand de ansvarsfulla hundägarna
Vid ett möte med det juridiska utskottet lade Dansk Kennel Klub fram dokument
som visade att endast 3 % av de hundar som felaktigt beskrivs som ”kamphundar”, är FCI raser. Då det inte finns några extra polisresurser avsatta för uppföljning av lagen, begränsas de renrasiga omgående av förbud och restriktioner,
medan de övriga 97 % av hundarna från den oetablerade hundvärlden, i realiteten går fria.
Begreppet ”kamphund” användas om hundar som biter
Det finns ingen officiell definition av begreppet ”kamphund”. Begreppet har använts i debatter och i media utan hänsyn till hundens ursprung eller användningsområde. Istället har man satt likhetstecken mellan hundar som biter och
kamphundar.

Knirkes insatser efterfrågas i hela världen,
men till följd av det danske Folketing
är hon den sista i sitt slag.

Ytterligare information och dokumentation
Besök www.bull-image-gruppen.dk för ytterligare information och dokumentation eller maile oss på: Politik@bull-image-gruppen.dk.

Lagstifning måste baseras på
fakta, kunskap och erfarenhet
for at få effekt!

Förbjuden av dansk lag
1. juli 2010

Danska Hundlagen
Danmark förbjuder 13 raser
Folketinget har antagit en ändring av hundlagen och förbjuder 13 raser. Lagen
trädde i kraft 1 juli 2010 och omfattar följande raser.
FCI raser

Övriga raser
















Amerikansk Staffordshire Terrier
Centralasiatisk Ovtcharka
Dogo Argentino
Fila Brasileiro
Kaukasisk Ovtcharka
Sarplaninac
Sydryssisk Ovtcharka
Tornjak
Tosa (förbjöds 1991)

Amerikansk Bulldog
Boerboel
Kangal
Pit bull terrier (förbjöds1991)

Dessa raser, och korsningar där dessa raser ingår:






Får inte användas i aveln.
Får inte köpas, säljas, importeras, exporteras eller överlåtas.
Skall hållas i kort koppel (max 2 m) utanför ägarens egendom.
Skall bära munkorg utanför ägarens egendom.
Utöver det skall ägaren på uppmaning av polis, bevisa att hunden inte tillhör
någon av de förbjudna raserna (omvänd bevisbörda).

Justitiedepartementet håller dessutom på att sammanställa en observationslista
över potentiellt farliga raser. Det är ännu inte offentliggjort:
 Hur denna lista ska administreras.
 Vilka raser som ska ingå.
 Vilka kriterier som ligger till grund för definitionen av potentiellt farliga raser.
Lagen ska utvärderas efter 3 år.
Observera att lagen innehåller fler begränsningar och är mycket mer detaljerad.
Då lagförslaget blev forcerat, råder det osäkerhet angående tolkningen av lagen
och dess konsekvenser för de hundar och hundägare som omfattas av restriktionerna och förbuden.
Ansvarsfull ägare och uppfödare arbetar för en lagförändring!
Dansk Terrier Klub och Bull Image Gruppen beklagar djupt Folketingets exempellösa politiska lagstiftning. Vi kommer att fortsätta arbeta för en effektiv lösning på problemen med farliga hundar och bekämpa denna ineffektiva och
osakliga rasspecifika lagen!

Fakta
Justitieministerns utredningsgrupp är mot ett förbud
Justitieministern tillsatte en utredningsgrupp, som skulle komma med förslag till
lösningar på problemet med farliga hundar. I slutet av 2009 informerade justitieministern utredningsgruppen om, att en av lösningarna skulle vara ett förbud
mot vissa raser. I utredningsgruppens delbetänkande från 2010 framkom det att
majoriteten av utredningsgruppens medlemmar motsatte sig ett förbud. Den minoritet av medlemmarna som var för ett förbud, var alla ämbetsmän.
Raserna valda utan statistiskt eller erfarenhetsbasert underlag.
Utredningsgruppen anser, att man inte har något säkerställt statistiskt eller erfarenhetsbaserat underlag för att kunna avgöra, vilka raser som skulle kunna omfattas av ett eventuellt förbud.
Därtill skall det tilläggas att materialet är:
 Statistik från danska akutmottagningar visar att det är andra raser som toppar listan över hundar som bits.
 En icke vetenskaplig lista som använts som definition av grupperingen av
hundraser där författaren skriver att denne inte har erfarenhet av alla raser
samt att det kan inte uteslutas att vissa har hamnat i fel grupp.
Alla experter avråder från ett förbud
Alla experter, bl.a. Den Danske Veterinärförening och justitieministerns egen utredningsgrupp, samt flertalet av de som i samband med utredningen ombads
redogöra för sin åsikt, var mot ett lagförslag.
Erfarenheten visar att rasförbud inte fungerar.
Länder som haft liknande rasförbud i många år, tar nu bort det av den anledningen att den inte har någon effekt.





Holland tog bort sitt förbud 2008, efter 15 år.
Nordtyskland tog bort sitt 2009, efter 9 år.
Skottland ta bort sitt förbud i 2010.
England och Wales har börjat med arbetet att ta bort förbudet.

Ingen ökning av bitskador orsakade av hund.
Statistiken visar att bitskadorna halverades under mitten av 90-talet. Antalet har
varit stabilt sedan 1998. Det har alltså inte skett en ökning av bitskador på människor orsakade av hund.
Aggression är INTE rasbestämt
Det är vetenskapligt bevisat, att aggression inte är rasbestämt, något som undersökts bl.a. på Hannover Veterinäre Universitet.

- Vi ger inte upp!

Det finns alltså inte s.k. ”kampgen”!
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