
FARLIGE HUNDER 
 
Seks hunderaser er definert som såkalt ”farlige” og dermed forbudt i Norge. 
NKK mener klart at ingen raser bør forbys og at bestemmelsene bygger på mangelfull 
dokumentasjon og derfor er ukloke. At en hund biter er ikke et raseproblem, men et 
hundeeierproblem. 
 
 

Ingen hunderaser bør forbys 
Per i dag er følgende hunderaser forbudt i 
Norge: 
- Amerikansk staffordshire terrier (”amstaff”) 
- Amerikansk pitbullterrier (”pitbull”) 
- Dogo argentio 
- Fila brasileiro 
- Tosa inu 
- Tsjekkoslovakisk ulvehund 
Også blandinger av disse og lovlige raser er 
forbudt. 
 
Forbudet har i hovedtrekk blitt satt ved at 
Justisdepartementet har sett på hvilke raser 
som kan finnes i kamphundmiljøer. 
NKK støtter på ingen måte kamphundsport og 
denne type hundehold og mener det er 
organisert dyreplageri som strider mot 
dyrevernloven. Men NKK er bekymret for 
grunnlaget forbudet har kommet til på, og 
mener det er vilkårlighet som styrer om ulike 
raser skal forbys eller ikke. 
Departementet viser ikke til bittstatistikk, 
ekspertuttalelser eller vurderinger av hvorfor 
en rase kan være farlig. 
Det er dermed uklart på hvilket grunnlag 
departementet har definert disse rasene som 
farlige. 

 
Det er ikke hunden, men eieren 
Hvorvidt en hund biter er avhengig av flere 
ting. 
-Genetikk 
-Tidlig sosialisering 
-Erfaring og trening 
-Fysisk og mental helse 
-Atferden til den som blir bitt 
Det må derfor være like mye fokus på 
hundeeieren som på hunden. At en hund biter  
 
 

 
 
 
er et hundeeierproblem. 
I utgangspunktet kan alle hunder av alle raser 
bite, så et ansvarlig hundehold er essensielt. 
Ulike hunder trenger ulik oppfølging, og NKK 
oppfordrer derfor alle til å snakke med erfarne 
oppdrettere og raseklubber for å få   
nødvendig informasjon før de går til 
anskaffelse av hund. Ved å velge en hund som 
passer eiers evner og livsstil, samt at man går 
på kurs for å lære lydighet og dressur, minker 
risikoen for problemadferd hos hunden. 
NKK og medlemsklubbene holder ulike typer 
hundekurs for opplæring både av hund og 
eier. 
I tillegg arrangeres det forskjellige seminarer 
og medlemsbladet Hundesport brukes aktivt i 
formidling av kunnskap om hund. 
 

Understrekes av statistikk 
En undersøkelse av 748 hunder foretatt av 
Association of pet behavoiur counsellors i 
England viser at 70% av hundene som hadde 
bitt noen ikke hadde fått den rette 
oppdragelsen eller sosialiseringen som valp. 
Dette understreker hvor viktig hundeeieren er 
for hundens oppførsel. 
 
I Nederland har myndighetene opphevet 
forbudet mot pitbullterriere og heller satset 
på opplæring av hundeeiere. 
Forbud mot pitbull ble innført i 1993, men 
dette har ikke ført til at færre mennesker har 
blitt bitt av hund. Avgjørelsen om å oppheve 
forbudet ble tatt etter anbefaling fra en 
ekspertkomité. 
 
 


