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Åpen høring i Stortingets justiskomité tirsdag 25. april 2017 
 

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:  

Representantforslag frå stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn om offentleg tryggleik og ansvarleg 
hundehald (Dokument 8:71 S (2016-2017)). 

 
Norsk Kennel Klubs underlag for deltakelse i høringen følger: 

 
Tema og kort begrunnelse 

 

Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon, og representerer nær 100 000 medlemskap 
gjennom våre tilknyttede klubber og forbund. Etter 10 års erfaring med hundeloven og raseforbudet, utviklet 
NKK i 2013 en erfaringsrapport for temaet, med bl.a. oppsummert erfaring fra andre lands praktisering av 
raseforbud. Vi deler gjerne denne. 

Et eksempel fra rapporten er dette: 

Centers for Disease Control and Prevention i USA foretok i 2000 en undersøkelse av i hvilke situasjoner 
hunder går til angrep fra 1980 til 2000. I situasjoner hvor angrepet har fått dødelig utfall fant de følgende:  

• 25% av tilfellene involverte løs hund utenfor eiers eiendom  
• 58% av tilfellene involverte løse hunder på eiers eiendom  
• 17% av tilfellene involverte hunder i bånd på eiers eiendom  
• Under 1% (kun ett tilfelle) involverte en hund i bånd utenfor eiers eiendom  

 
Som man ser skjer altså 75% av tilfellene i hjemmet. Angrep som følge av innbrudd/vakthunder i arbeid 
er fjernet. De fleste blir med andre ord bitt av enten egen hund eller en hund de kjenner.  
25 forskjellige raser var involvert i angrepene. 

 
Hundeloven gir, uten raseforbudet, anledning til å håndtere farlige hunder.  
 
Angrep på mennesker skjer hyppigst av en hund man enten eier eller hvis eier man kjenner, mens rasen 
varierer. Dette viser at det er større sjanse for å eliminere hundeangrep ved å fokusere på informasjon rundt 
hvordan man skal opptre i nærheten av hunder, fremfor å forby raser. Alle raser kan angripe, men om de 
holdes forsvarlig og folk som omgås dem har kunnskap om hvordan de skal opptre, skjer det svært sjelden 
angrep ifølge overnevnte undersøkelse. Dette viser hvor unaturlig det er for alle hunder – uansett rase - 
å angripe vilkårlig. 
 
NKK mener at det er mer hensiktsmessig å ta utgangspunkt i at hunder som faktisk utgjør en fare for 
mennesker er forbudt, enn å videreføre raseforbudet. 
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Merknad 

 
Representantforslagets punkt 1: 
Stortinget ber regjeringa greie ut behovet for å oppretthalde dagens raseforbod i hundeloven med formål om 
å ta vare på tryggleiken for folk og dyr. 
 
NKK mener at atferdsmessig vurdering må være grunnlaget for vurdering av hvorvidt en hund er farlig, ikke 
rase eller type. Det viktige er å bedømme hvorvidt hunden fungerer i hverdagen. Derfor foreslår NKK å 
endre formuleringen slik at dette framkommer tydelig. Andre lands erfaring med fjerning av raseforbud 
underbygger dette standpunktet. 
 
NKK mener at informasjonsarbeid og kampanjer for å øke kunnskapen om hvordan voksne og barn skal 
opptre i nærheten av hunder er en vesentlig bedre måte å forebygge hundeangrep på enn raseforbud.  
 
Representantforslagets punkt 2 
Stortinget ber regjeringa sikre at alle hundar som politiet tek i forvaring, vert undersøkte av ein 
hundefagkunnig for å fastslå om hunden utgjer ein trussel mot omgjevnaden sin. 
 
NKK støtter forslaget. 
Håndhevingen av dagens raseforbud er vanskelig gjennomførbart og medfører stor risiko for hunde-eiere, 
spesielt av blandingshunder uten kjent stamtavle. Politiet besitter ikke nødvendigvis kompetanse for å 
vurdere hvorvidt hundene tilhører en farlig rase eller ikke.  
Saker hvor hunder med ukjent avstamming hentes inn av politiet medfører en stor belastning både for 
hundeeierne og ikke minst rettssystemet. Den omvendte bevisbyrden for eiere av 
blandingshunder/uregistrerte hunder som må bevise at de ikke har forbudt raseopphav, skiller seg fra vanlig 
rettspraksis, hvor påtalemyndighetene pålegges bevisbyrden. 
 
Representantforslagets punkt 3 
Stortinget ber regjeringa på eigna måte fremje forslag om å endre lovverket slik at det offentlege overtek 
forvaringskostnader for kennelopphald og saksomkostningar om ein hundehaldar vert funnen uskuldig i 
samsvar med hundeloven. 
 
I tråd med generell rettsoppfatning støtter NKK også forslaget punkt tre om at en hundeeier som er uskyldig 
påført kostnader ved kennelopphold holdes skadesløs.  
 
 
Deltakere i høringen for Norsk Kennel Klub: 
Trine Hage, administrerende direktør – trine.hage@nkk.no – mobil 900 20 987 
Cecilie Holgersen, avdelingsleder marked og kommunikasjon – cecilie.holgersen@nkk.no –  
mobil 4154 1143 
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