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Fyns politi svigter vanrøgtet pony – nu er den død 
 
Vi anmeldte en sag til Odense politi angående formodet vanrøgt af 2 ponyer. Se billeder nedenfor: 
 

 
 

På rygraden ses det tydeligt, hvor afmagret den er. Foto: december 2012. 
 

Ponyerne var blevet anmeldt til os, da de var meget afmagrede og havde ingen vand eller foder. Vandet var 
frosset og det var meget koldt. Omkringliggende naboer gav dem lidt hø ind imellem, da de ikke kunne 
klare at se ponyerne sulte. Ponyerne var ej heller i en tilstand, hvor det med rimelighed kunne forsvares, at 
de gik udenfor med et læskur uden tørt leje. De var alt for afmagrede og burde have været fjernet af 
politiet og sat på stald. Det er dyreværnsstridigt, at så afmagrede ponyer går udenfor i frostvejr. De kan ikke 
holde varmen!! Da politiet var på tilsyn med en embedsdyrlæge i december måned, fandt man forholdene 
OK og valgte at lukke sagen.  
 
Det var vi ikke tilfreds med og meldte sagen igen til politiet i januar 2013, hvilket private borgere også har 
gjort. Sagen blev pure afvist. Sagen var lukket!!  Vi kunne ikke komme videre….. 
 
I februar 2013 endte det galt for ponyerne, fordi de ikke fik den hjælp, som de skulle have haft. Vi blev igen 
tilkaldt og rykkede ud omgående, men det var nu for sent at hjælpe ponyerne.  Den rødbrogede pony 
havde givet op og endte med at blive aflivet. 
 
Vi mener, det er stærkt kritisabelt, at politiet i den grad afviser efterfølgende anmeldelser og lukker sådan 
en sag efter bare et besøg og slet ikke hjælper de stakkels lidende dyr, som kun politiet kan gøre noget ved. 
Som minimum burde der have været tilsyn/kontrolbesøg på stedet, indtil ponyerne var ved godt huld.  
 
Vi har nu klaget over politiets manglende handling. 
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