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DANIELLE TRUSSONI
Usa’s nye stjerne-
forfatter skriver

om engle i new york 

Den hundelov, der skal sætte en stopper for kamphunde, kan betyde døden for
mange små hvalpe Hvalpe af de forbudte racer, som er født e�er den 17. marts i år,
må nemlig ikke sælges videre I praksis tvinges ejerne til at lade dem a�ive side 2

Hundelov vil
slå hvalpe ihjel

Danskerne
sladrer løs
om deres
kolleger

Der bliver hvisket og tisket på
arbejdspladserne Syv ud af ti
siger, der bliver sladret på jobbet

Ifølge eksperter behøver det
ikke være et dårligt tegn side 6

Har du hørt det ..?

Sexmisbrug var
hverdag for 
retarderet datter

Undskylder  for
‘bloody sunday’
Den britiske premierminister
siger undskyld for drabene på 13
demonstranter i 1972  side 14

49-årig sønderjysk mor er tiltalt
for sexmisbrug af sine tre børn.
I går begyndte retssagen  side 4

Den 82-årige 
inder Prahlad
Jani påstår, at
han hverken har
spist eller drukket i
70 år. Nu har forskere ha� ham
under lup, og måske kan der
være noget om snakken  side 12

Hvalpe som denne af racen amstaff går en usikker fremtid i møde, når den nye hundelov træder i kraft.
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Uden mad og
drikke?

SLØV SAMBA
brasilien imponerede
langtfra mod 
nordkorea
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Mest læste på
Metroxpress.dk

1 Her kan hackerne
nå dig

2 Mand dræbt af
fem tigre i zoo-
logisk have

3 Se hvor meget
Stein Baggers 
lejlighed blev
solgt for

4 Igen igen: Sidney
Lee slår op med
kæresten

5 Tvunget til at gifte
sig med ko

Navn: Nandr.

Alder: 20 år.

Tøj: Jeg har sko fra
Cavalli på. Jakken
er fra en Brick
Lane vintage-
butik. T-shirten og
bukserne er 
fra Coast. 
Tasken er
fra Muji.

Gademode i 
by, Milano

ROMINA MCGUINNESS

OG RICHARD PECKETT
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Ni hvalpe af racen amerikansk sta�ordshire terrier kan blive nogle af ofrene for den nye 
hundelov, der forbyder salg eller overdragelse af 13 hunderacer

Jimmy Johanssons ni nye hundehvalpe hygger sig og er helt uvidende om den nye hunde- og dyreværnslov, der træder i kraft den 1. juli 2010.

Jimmy Johansson har avlet
hunde af racen amerikansk
staffordshire terrier (am-
staff ) siden 2002. I dag bol-
trer ni hvalpe sig hjemme i
stuen i Vodskov i Nordjyl-
land. Hvalpene skulle egent-
lig sælges. Men bliver det
næppe – i stedet får de for-
mentlig en envejsbillet til
dyrlægen.

»Jeg bliver næsten nødt

til at aflive dem. De kan ik-
ke sælges, hvis denne lov er
med tilbagevirkende kraft,
og det er umuligt at beholde
så mange hunde,« siger Jim-
my Johansson.  

Hvalpene er født efter
den 17. marts og må hver-
ken sælges eller overdrages.
Men faktisk er der mange
interesserede købere, selv
om de vil blive ejer af en
hund, der egentlig er for-
budt fra den 1. juli. 

De potentielle ejere er
personer, der gerne vil have
en muskelhund, inden det
er for sent, og hunderacen

bliver endegyldigt bandlyst.
Men der er mange ‘skumle
typer’ blandt de potentielle
købere, fortæller Jimmy Jo-
hansson.

»Hunde som vores er ikke
for alle, og jeg vil ikke sæl-
ge, hvis jeg ikke tror på, at
køberen kan håndtere dem.
Samtidig går der 14 dage, så
bliver de stoppet af politiet
med beskeden ‘din hund er
ulovlig’, og det vil jeg ikke
byde seriøse kunder.«

Da hvalpenes mor blev
parret, havde Jimmy Johans-
son ingen idé om, at der var
en lov på vej med tilbagevir-

kende kraft, og som ville gø-
re hvalpene ulovlige, inden
de blev født.

»Jeg var i god tro, da par-
ringen skete. Det var før
den 17. marts, hvor det blev

forbudt at sælge eller over-
drage hundene, og jeg er be-
stemt ikke glad for, at det
skal gå, som det går,« siger
Jimmy Johansson, der for-
tæller, at tiden hos dyrlæ-
gen endnu ikke er bestilt.

»Det er svært at aflive
sunde og raske hunde, men
sker der ikke noget i sagen,
bliver de aflivet inden for de
næste 14 dage,« siger Jimmy
Johansson. 

Han håber, at han og an-
dre opdrættere i samme si-
tuation kan få dispensation
til at sælge hvalpene og alt-
så undgå aflivning.

En forkert fødselsdato på
stamtavlen er lig med en tur
til dyrlægens giftsprøjte,
hvis man er hundehvalp og
tilhører en af de 13 hundera-
cer, der bliver forbudt den 1.
juli. Hvalpe af de forbudte
racer er nemlig ulovlige,
hvis de er født efter den 17.
marts i år, og de må hverken
sælges eller overdrages. Der-
med er der ingen alternati-
ver til aflivning, fortæller
dyrlæge Jens Svenningsen
fra Dyrenes Beskyttelse.

»Det er fuldstændigt van-
vittigt. Man er nødt til at af-
live hundene, fordi de er
født på det forkerte tids-
punkt,« siger Jens Svenning-
sen. 

Vibeke Knudsen fra
Dansk Kennel Klub er stødt

på adskillige hundeopdræt-
tere, der ikke har andre ud-
veje end giftsprøjten.

»Problemet er, at nogle
står med hvalpe, som er sat i
produktion, inden loven
blev til, og født, inden loven
træder i kraft. Det ligner lov-
givning med tilbagevirken-
de kraft,« siger Vibeke Knud-
sen. Hundelovens eneste
mulighed for at undgå afliv-
ning er at sælge hvalpene til
udlandet. Noget Vibeke
Knudsen mener er umuligt. 

»Eksport kræver et omfat-
tende netværk i udlandet,
hvilket meget få har, og det
er svært at opbygge på få da-
ge. I realiteten er det umu-
ligt.« 

MetroXpress har forgæ-
ves forsøgt at få en kom-
mentar fra justitsminister
Lars Barfoed (K). 

AF JANUS QUISTORFF

Lov bliver døden for hvalpe 

»Jeg bliver bestormet af
hundeejere, som vil vide,
hvad de skal gøre, når de-
res hund bliver forbudt.
Det kan jo være svært, hvis
man får allergi eller skal
flytte til et sted, hvor man
ikke må have hund. Så kan
det jo være nødvendigt at
komme af med den. 
Det samme gælder, hvis
der kommer hvalpe – man
kan jo ikke have otte-ni
hunde. Man må slet ikke
have så mange hunde, hvis
man bor i et villakvarter,

og det er heller ikke an-
svarligt. Hvordan bærer
man sig for eksempel ad
med at lufte dem? Før kun-
ne man sælge sin hund. El-
ler benytte sig af et inter-
nat, hvis der ikke var an-
dre muligheder. Men det
er umuligt efter den nye
lov. Hunden må hverken
sælges eller overdrages på
andre måder – jeg kan ik-
ke fortælle dem noget, an-
det end at de kan få den 
aflivet,« siger Robert Rae-
der.

Eksperten

»Jeg kan ikke fortælle
dem andet, end at de kan
få den aflivet«
ROBERT RAEDER
RACEREPRÆSENTANT, DANSK

TERRIER KLUB

Født til at blive a�ivet

JANUS
QUISTORFF

janus.quistorff

@Metroxpress.dk

»Det er svært at
aflive sunde og
raske hunde, men
sker der ikke noget
i sagen, bliver de
aflivet inden for de
næste 14 dage.«
JIMMY JOHANSSON,

HUNDEOPDRÆTTER

Hundeloven

Efter den 1. juli er det stadig
tilladt at eje en hund af de
forbudte racer, blot må den
ikke sælges eller overdrages
til andre. Det betyder ek-
sempelvis, at familiemed-
lemmer ikke må lufte eller
passe hunden. 
Desuden skal hunden bære
mundkurv og føres i snor,
der er maksimalt to meter
lang. Når den færdes på of-
fentlige områder.
Indtil den 1. juli er det tilladt
at sælge sin hund, selv om
den tilhører en forbudt race.
Dog kun hvis man var ejer af
hunden inden den 17. marts.
Hvalpe, der er undfanget,
men endnu ikke født før
denne dato, må ikke sælges.

Mette Bech/privatfoto




