
  

 
 

 

  

Besøksadresse: 

Nils Hansensvei 20 

0667 Oslo 

Postadresse: 

Boks 163, Bryn 

0611 OSLO 

Sentralbord: 

Telefaks: 

21 600 900 

21 600 901 

 Organisasjonsnummer: 937 125 577 MVA  

Kontonummer: 1600.40.39983 

  

 

Melhus kommune 

Arealforvaltningen          08.12.17 

postmottak@melhus.kommune.no 

Deres saksnr. 17/4444-3 

 

Høringsuttalelse – forskrift om hundehold – revisjon 

Viser til Melhus kommunes høringsbrev den 26. oktober 2017 vedrørende endring av kommunens 

båndtvangsforskrift. 

Norsk Kennel Klub (NKK) støtter forslaget om å innlemme helårs fritak fra båndtvang for 

godkjente tjenestehunder for synshemmede, jf. punkt 3 i høringsbrevet, og har ingen innspill til 

dette punktet. 

 

NKK støtter derimot ikke forslaget om å utvide båndtvangen i Melhus kommune ytterligere. Dette 

gjelder både forslaget om å utvide båndtvangen til å gjelde alle preparerte skiløyper, og forslaget 

om å innføre helårs båndtvang for Melhussletta turstier, jf. punkt 1 og 2 i høringsbrevet.  

 

Hundeeiere er blant de mest flittige brukerne av skiløyper og turområder året rundt. Det vil 

dessverre alltid finnes noen få hundeeiere som ikke er sitt ansvar bevisst, men NKK mener at å lage 

forskrifter som vil ramme alle er galt, og vil føre til at dyrene straffes preventivt for gjerninger de 

høyst sannsynlig aldri kommer til å foreta seg. 

 

Hundeloven gir allerede hjemmel for reagere på hunder som oppfører seg truende. Blant annet har 

politiet myndighet til å pålegge båndtvang eller bruk av munnkurv på enkelthunder som kan 

forulempe folk eller dyr. 

 

Hundeloven er også tydelig på at hundeeier er ansvarlig for å ha kontroll på, og opptre forsvarlig 

med sin hund, også når hunden går løs: «… Hundeholderen skal sørge for at hunden eller 

hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal 

hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre», og 

«Hunder kan bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte». Jf. § 3 og 4 i 

hundeloven.  

 

Det finnes derfor allerede tilstrekkelige regler som politiet har full mulighet til å håndheve. De 

utvidede båndtvangsreglene Melhus kommune ønsker å innføre, vil derfor i stor grad gå utover de 

hundene som ikke anses som problematiske.  

 

Det er også viktig å ta i betraktning hundenes velferd når nye båndtvangsbestemmelser vurderes. 

Dyrevelferdslovens § 23 sier at dyr har krav på å utøve sin naturlige atferd. Hundens naturlige 

atferd er blant annet å løpe fritt. Det å innskrenke hundenes muligheter til å bevege seg fritt, vil 
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være med på å frarøve hundene muligheten til et fullverdig liv, som igjen kan resultere i dårligere 

dyrevelferd.  

 

Hunder som ikke får tilstrekkelig anledning til å utfolde seg fritt, vil heller ikke få utvikle det 

språket og de sosiale egenskapene de trenger for å møte de krav vi som samfunn stiller til hunder i 

dag. Med tendensen om stadige båndtvangutvidelser i norske kommuner, frykter NKK flere 

atferdsproblemer og konflikter mellom hund og menneske. Hver nye båndtvangsregel som innføres 

vil bidra til denne utviklingen. 

 

Norsk Kennel Klub håper derfor Melhus kommune tenker seg godt om, og ikke setter til side 

hundevelferden når det ikke er et reelt behov for dette. Hundens enestående rolle for økt friluftsliv, 

bedre folkehelse, og økt livskvalitet må vektlegges når det skal fattes avgjørelser rundt økt bruk av 

båndtvang. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Kennel Klub 
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