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Høringsuttalelse til utkast til endring av lokal forskrift om utvida båndtvang, Gaular
kommune, Sogn og Fjordane
Viser til Gaular kommunes brev den 2. juni 2017 vedrørende endring av lokal forskrift om utvidet
båndtvang i kommunen. Norsk Kennel Klub takker for muligheten til å komme med innspill til den foreslåtte
lovendringen.
Norsk Kennel Klub støtter ikke forslaget om å utvide båndtvangen i Gaular kommune ytterligere, og mener
behovet for en slik utvidelse ikke er tilstede.
Hver enkelt kommune har ifølge hundelovens § 6 rett til å utvide båndtvangen, men loven er klar på at
dette kun skal skje hvis det er et reelt behov. Ut av høringsnotatet virker det tydelig at løse hunder hverken
har vært, eller er et problem i Gaular kommune. I høringsbrevet står det blant annet: «Til denne tid har det
ikkje, som rådmannen kjenner til, vore spesielle utfordringar kring hundehald».
Hundeloven er tydelig på at hundeeier er ansvarlig for å ha kontroll på, og opptre forsvarlig med sin hund:
«En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.
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. Når disse forskriftene følges vil det derfor ikke være behov for å utvide båndtvangen
ytterligere. Da det ikke har vært store problemer knyttet til løse hunder er det tydelig at hundeeierne i
Gaular kommune allerede er sitt ansvar bevisst, og at hundeeierne dermed har forsvarlig kontroll på sine
hunder.
Det er viktig å ta i betraktning hundenes velferd når nye båndtvangsregler innføres. Dyrevelferdslovens § 23
sier at dyr har krav på å utøve sin naturlige atferd. Hundens naturlige atferd er blant annet å løpe fritt. Ved
å utvide båndtvangen gjør samfunnet det vanskeligere å oppfylle dyrevelferslovens krav, som kan føre til
dårlig dyrevelferd.
Vi må gjøre det enkelt for mennesker å ha hund i dagliglivet fordi verdien det gir tilbake til samfunnet er
enorm. Hundehold har dokumentert effekt på den psykiske og fysiske helsen til familien som eier den
(forskning.no)1. Hunden motiverer eieren til fysisk aktivitet. Ansvarlige hundeholdere vil imøtekomme
dyrets behov for bevegelse, og får da samtidig selv en helsegevinst ved å følge hunden ut i aktivitet.
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Norsk Kennel Klub

Norsk Kennel Klub ber Gaular kommune tenker seg godt om, og om å ikke sette 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 fattes avgjørelser rundt økt bruk av båndtvang.

Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub
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