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Upphittade ”Pontus”
avlivas trots nytt hem
SUNDSVALL (ST)

Den upphittade gatukorsningen har nu fått
namnet Pontus. Detta
sedan ett par förbarmat
sig över hunden. Men
glädjen blev kortvarig.
Hunden som hämtades
vid 14-tiden fick lämnas
tillbaka vid 17-tiden
i går.
Detta sedan polisen varit
i kontakt med Veterinärhuset dit hunden lämnades för att avlivas. Formellt
sett så tillhör hunden
polisen, som tagit ett beslut om att den ska avlivas.
– Orsaken är att vid omhändertagandet så uppvisade hunden ett aggressivt
beteende, säger stationsbefälet Ulf Grönaas, som
betonar att Veterinärhuset
inte hade rätt att lämna ut
hunden.

Inte aggressiv
Veterinär Åse B. Fjeldstad,
konstaterar att det inte
gått helt rätt till. Däremot
betonar hon att Pontus
inte visat någon aggressivitet alls under vistelsen i
mottagningen. En anställd
hade en natt tagit med sig
hunden hem och inte eller
då visade den någon
aggressivitet.
– Detta är en väldigt trevlig hund som lyder på kommandon och inte har några problem med att gå
i koppel, säger Ewa Bergqvist, som fick lämna tillbaka hunden under gårdagen, sedan man tidigare
under dagen hämtat den.

Är van vid djur
Familjen bor i Nordanstig
nära gränsen till Sundsvall
i närheten av Ortsjön och
är van vid djur.
– Jag är uppväxt på en
bondgård där vi även hade
jakthundar. I vuxen ålder
har jag bland annat ägt
foxterrier och björnhund.
Nu är det några år sedan vi
hade hund. Men jag och
maken har länge sagt att vi
ska skaffa en ny, men det
har inte blivit av. Så såg jag
den här hunden i tidningen och tänkte att den skulle jag gärna vilja ha.
Hon tycker det är positivt om hunden är tuff. Och
menar också att det inte
var så konstigt om hunden
visade sig lite aggressiv när
polisen skulle ta in den.

Lockade med korv
– Då hade den varit lös
i minst en vecka. Under
den tiden dessutom varit
i närheten av en hundgård
i Krigsbyn där det fanns en
löptik. Pontus såg väl det
som sitt revir och ville försvara tiken.
När polisen tog fram

ST i onsdags.
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Detta är en väldigt
trevlig hund som
lyder på kommandon och inte har
några problem med
att gå i koppel.
Ewa bergqvist,
villig att ta hand om
”Pontus”

korv kom Pontus fram och
lät sig fångas. Det var
under onsdagen som man
sedan körde upp hunden
till Veterinärhuset, med
beslut om att den skulle
avlivas.

Många var intresserade
Från Veterinärhuset hade
man i första hand hoppats
på att hitta ägaren till
hunden. Men någon sådan
har inte hört av sig. Därför
togs beslutet att ge hunden
till en av många som ville
ha Pontus.
– Hade det varit en familj
med små barn, skulle vi
nog sagt nej, säger Åse B.
Fjeldstad, som nu skrivit
ett utlåtande om hundens
status som ska skickas till
polisen. Vi har också idmärkt hunden och vaccinerat den.
– Jag hoppas polisen omprövar sitt beslut, säger
Ewa Bergqvist. Där jag bor
finns både varg och björn.
Det känns tryggt att ha en
hund som kan varna mig.
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Veterinär Åse B. Fieldstad
och Ewa Bergqvist från
Nordanstig hoppas att
polisen omprövar avlivningsbeslutet om Pontus.

