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Pressemeddelelse den 10. august 2011 

Kommentar til artiklen ”Politiet vil destruere fire raske heste” 
 

 
Vi kunne i sidste uge læse i bl.a. Politiken og Nordjyske Stiftstidende, at fire hestes liv har hængt i en tynd 
tråd med en dødsdom fra Nordjyllands Politi over hovederne. Dyrene blev fjernet ved en vanrøgtsag i Als 
sidste år og taget i forvaring, indtil politiet lukkede pengekassen og besluttede at lade dem aflive. Hestenes 
”plejefamilie” igennem det seneste år har nu endelig fået tilsagn om at kunne overtage dyrene. Vi mener, at 
myndighederne mangler en fast fremgangsmåde i sager, der involverer dyr. Den nuværende sag viser, hvor 
tilfældigt sagerne behandles. 
 
 
Levende dyr behandles som ting 
Vi mener, det er grotesk, når politiadvokat Aksel Stiggaard fra Nordjyllands Politi udtaler: ”Når politiet 
foretager konfiskation af noget, så skal det ifølge loven destrueres, og det gælder også i dette tilfælde. Vi 
bliver jo nødt til at følge loven”. Det ”noget”, Aksel Stiggard omtaler, er altså hestene. 
 
Hestene bliver fuldstændig sidestillet med døde ting i denne sag. Kan det virkelig være rigtigt, at politiet 
følger samme fremgangsmåde ved sager, der involverer levende dyr, som ved sager, hvor det er døde ting? 
 
Der er i denne sag tale om levende væsener og ikke ting. Vi mener ikke, dyr i noget tilfælde må sidestilles 
med ting. Der bør være et klart skel, så mon ikke det var på sin plads at få ændret i vores lovgivning? 
 
 
Ingen fast fremgangsmåde ved vanrøgt 
Som dyreværnsorganisation har vi gennem årene oplevet mange forskellige fremgangsmåder i de 
forskellige politikredse ved dyreværnssager. Vi oplever det, som om der ikke findes nogen fast procedure, 
eller at den ikke bliver fulgt. 
 
Det er vores erfaring, at politiet i de fleste sager afhænder hestene og ikke "destruerer" dem som tilfældet 
var i denne sag. Vi kan som dyreværnsorganisation dog ikke på forhånd vide, hvordan forløbet bliver i en 
dyreværnssag, der er anmeldt til politiet. 
 
Det er dybt frustrerende at være dyreværnsorganisation, når politiet rundt i landet fungerer så forskelligt. 
Der er ingen faste procedurer, når det gælder dyreværn, og derfor bliver afgørelserne alt for tilfældige. 
Vores lovgivning på dyreværnsområdet trænger i den grad til en opstramning, så den tilgodeser dyrene ved 
sagsbehandlingen. 
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