
DYREVELFERD                                                  
 
 
Dyrevelferd er et svært viktig satsingsområde for NKK. Den mer enn 30 år gamle lovgivning 
vi har hatt er ikke god nok og NKK ønsker den nye loven velkommen. 
 

Ny lov 
For NKK er det et mål i seg selv at hunder skal 
ha det så bra som mulig. Loven vi har hatt var 
ikke dekkende for hundevelferden og NKK 
mener det var stort behov for en ny og bedre 
lovgivning. Den nye loven vil styrke dyrenes 
rettigheter på flere områder. 
Konkrete tiltak er blant annet: 
- Forbud mot å eie dyr for personer under 16 
år.  
- Varslingsplikt ved mislighold 
- Muligheten til å frata et menneske retten til 
å holde dyr. 
 
Dyrevelferd er et satsingsområde for NKK, og 
en oppdatering av den mer enn 30 år gamle 
dyrevernloven ønskes velkommen. 
Navneendring fra lov om dyrevern til lov om 
dyrevelferd er i seg selv et framskritt. 
 

Båndtvang og dyrevelferd 
Helårs båndtvang er et omdiskutert tema over 
hele landet. NKK mener en utvidelse av 
båndtvangen er å frarøve hundene frihet og 
muligheten til naturlig utfoldelse. 
NKK stiller derfor spørsmål ved om den nye 
velferdsloven vil ha innvirkning på loven om 
båndtvang og de forskriftene som gjelder ved 
at man vil ta større hensyn til hundenes behov 
for å løpe fritt.  
 

Hijakt 
NKK har spesielt fokus på dyrevelferd for 
prøvedyrene, men anser samtidig at trening 
og testing av hihunder på kunsthi med 
levende rev er en forutsetning for 
opprettholdelse av hihundraser og hijakt. 
Hihunder har en viktig plass i samfunnet og er 
til uvurderlig hjelp for bekjempelse av 
skadedyr og smitte.  
 
NKK framholder at følgende argumenter taler 
for fortsatt mulighet til kunsthitrening: 

- Det er en sikker og effektiv måte å regulere 
revebestanden på.  
Dette kan være nødvendig som et ledd i 
forvaltningen av andre arter, for beskyttelse 
av annet jaktbart småvilt og husdyr ved 
utbrudd av enkelte alvorlige sykdommer som 
reveskabb eller rabies. 
- Jakt på uønskede raser som for eksempel 
mårhund. 
- Ettersøk av skadet eller syk rev. 
- Opprettholde kompetanse og erfaring innen 
en jaktform som er nyttig og har lange 
tradisjoner i Norge. 
 

Dyrepoliti 
Et eget dyrepoliti etterlyses av mange. I 
praksis eksisterer dette allerede gjennom 
dyrevernsnemndene. Likevel kan man sette 
spørsmålstegn ved om de har stor nok 
myndighet og kapasitet til å utføre 
arbeidsoppgavene godt nok. 


