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Et stort antal katte er forsvundet, lokalsamfundet
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mistænker gerningsmanden for at skamfere og
mishandle dyrene, og selv om en konkret person er

anmeldt til politiet, er myndighederne endnu ikke gået
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ind i sagen. DF kræver nu et særligt dyrepoliti på
finansloven.

I Rønne er der igennem de sidste ti år forsvundet katte i
hobetal under mystiske omstændigheder. Hvor mange er
der ingen, derved. Men detskulle angiveligt dreje sigom mere end 100.
Katteejeme har meldt tyverierne til politiet løbende igennem en årrække, men
intet er sket.

Den seneste måned har Bornholms Tidende fulgt sagen tæt, og fire ulykkelige
familier er stået frem med deres historier. Tilsammen harfamilierne mistet 23
katte. De har alle fire for nylig henvendt sig til politiet og bedt dem om at se
nærmere på sagen. Den ene familie harogså anmeldt en person, som de

mistænker for at fange kattene, aflive og bortskaffe dem.
»Vi har opgivet at have kat, for det kan ikke lade sig gøre herude,« siger Poul
Overlund Sørensen til Bornholms Tidende.
Flere katteejere fortæller om tilfælde, hvor deres katte er blevet mishandlet, og
så sent som i oktober kom en kat hjem med dybt snit i bugen. Dyrlægen så
ingen anden udvej end at aflive den.
Rønnes katteejere har forsøgt sig med forskellige initiativer for at komme
problemet til livs. Nogle har bygget et bur i haven, mens andre har valgt at
udstyre deres katte med GPS.
Personen, som familierne har under mistanke, har været meldt til politiet flere
gange, men hvad der er kommet ud af efterforskningen, kan politiet ikke oplyse,
da Berlingske ringer fredag.
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»Analyseafdelingen er gået hjem for i dag, men prøv igen i næste uge,« iyder
beskeden fra Bornholms Politi, som betegner sagen som en »varm, politisk
kartoffel«. Tirsdag fik Rønne nemlig besøg af DFs dyreveifærdsordfører, Karina

Due, som efterfølgende både har henvendt sig til justitsministerSøren Pind (V)
og miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).
»Som dyreeisker gør det stort indtryk på mig, at der er nogen, som indfanger
katte og afliver dem. Det er dybt alvorligt, og det er meget forargende, at politiet
ikke gør noget og bare lægger de her sager ned i en skrivebordsskuffe.
Alle lovovertrædelser bør undersøges, ellers er loven jo ikke det papir værd, den
er skrevet på. Vi forventer, at de love, vi laver, bliver håndhævet, og hvis politiet
ikke har ressourcertil det, må de give lyd,« siger Karina Due.
For hende er sagen et vink med en vognstang om, at det er nødvendigt at
oprette etdyrepoliti i Danmark. I praksis foreslår hun, at der skal være et par
personeri hver politikreds, som udelukkendetagersigafsagerom dyrevelfærd i
samarbejde med diverse dyrevelfærdsorganisationer.
»Også skal de altså ikke indgå i en eller anden turnusordning, hvor de skal ned
at stå vagt ved grænsen, fange bøller på Christiania, og jeg ved ikke hvad,« siger
Karina Due, som kræver dyrepoliti på finansloven for 2017.
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