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Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve
J.nr. 2013-15-2301-01357

DOSO har i brev af 18. juni 2013 til Fødevareministeren givet utryk for organisationens
holdning til spørgsmålet. Her skriver vi bl.a.:
”Det forhold, at ræve er vilde dyr, der vantrives i burmiljøer og volierer, er uændret og en
dispensation vil dermed være en accept af de gener, som man har valgt at lovgive imod.
Dyrene vil altså opleve den samme lidelse, som tidligere for et unødvendigt formål. Ræve er
ikke domesticerede, og derfor er denne type hold af ræve ligeså frustrerende som de forhold,
man så sig nødsaget til at forbyde, da loven blev fremlagt. At give en dispensation vil være i
direkte modstrid med lovens ånd og det etiske grundlag, som loven hviler på.
Ræve der bruges til at træne hunde vil opleve stress hver eneste gang, de bliver konfronteret
med hunde, der sætter dem i en situation, hvor deres instinkt byder dem at kæmpe eller flygte,
men de forhindres i at handle. Der vil være tale om alvorlige ulemper for dyrene. I øvrigt er
der flere eksempler på, at ræv og hund har været i direkte kontakt, selv om man i
kunstgravene forsøger at adskille dem med et gitter”.
DOSO kan på denne baggrund 100 % bakke op om ændringen af loven, som vil betyde, at det
ikke mere er muligt i Danmark at optræne jagthunde ved brug af levende ræve.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
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