25.02.16
Til
Ullensaker kommune,
Postboks 470
2051 Jessheim
Ref:2015/3096-5

Høringssvar: Forslag om å innføre forskrift om hundehold i Ullensaker kommune
(deres ref: (2015/3096)
Det vises til høring av 22. januar, og forslagene som fremsettes av viltnemda vedrørende
utvidelse av båndtvangsbestemmelser.
Norsk Kennel Klub vil først og fremst minne om at det å kunne løpe fritt er en del av hunders
naturlige atferd. Dette å innskrenke hunders mulighet til å bevege seg fritt vil også være med
på å frarøve hundene muligheten til et fullverdig liv, og resultere i dårlig dyrevelferd. Vi kan
dermed ikke se at forslagene som fremsettes her bidrar til intensjonen, som fremheves som et
ønske om å «fremme et positivt og ansvarlig hundehold».
Den allerede eksisterende Hundeloven gir hjemmel for å håndtere hunder som oppfører seg
truende. Blant annet har kommunen rett til å bestemme at politiet kan pålegge båndtvang eller
bruk av munnkurv på enkelte hunder som kan forulempe folk eller dyr.
Løse hunder kan også utenom båndtvangstiden tas opp og leveres til politiet. Reglene om
nødrett og nødverge gir enhver person mulighet til å forsvare seg eller andre (også sin egen
hund) i faresituasjoner. Her åpner loven også for at den angripende hunden kan håndteres på
måter det ellers ikke er adgang til – noe som kan føre til at den blir skadet eller avlivet. Det
finnes derfor allerede sterke tiltak mot løse hunder.
NKK minner om at vi også har en dyrevelferdslov. Etter denne plikter vi å ta hensyn til
hunders iboende behov – noe som også inkluderer behovet for å bevege seg fritt. Dette vil
ikke være mulig med et enda mer restriktivt regelverk.
Når mennesker holder dyr, tar vi samtidig kontroll over hele dyrets livsløp, og dyret er prisgitt
det stell og den omsorg det blir gitt. Hold av dyr innebærer med få unntak en frihetsberøvelse
og setter nødvendigvis visse begrensninger i forhold til dyrenes normale atferd i naturen.
Å skulle sette enda flere restriksjoner på hunders mulighet til å være nettopp hund blir derfor
uforsvarlig. At ikke alle liker hunder er en realitet, men et forslag som ensidig retter seg etter
disse menneskenes behov og nekter hunder å gå løs innenfor byens og tettbygde strøks
grenser mener NKK bør forkastes.
Hundeeiere er antakelig noen av de mest flittige brukerne av parker og friområder året rundt,
og det vil dessverre alltid finnes noen få hundeeiere som ikke er seg sitt ansvar bevisst. NKK

mener allikevel at å lage en forskrift som vil ramme alle er galt, da dette innebærer at dyrene
straffes preventivt for gjerninger de høyst sannsynlig aldri kommer til å foreta seg. I
forslagene innskrenkes hunders muligheter til å bevege seg både i boligområder og
friluftsområder kraftig. Det fremsettes heller ikke noen plan for hvordan man skal ivareta
hunders iboende behov for bevegelse med opprettelse av egnede friområder.

I forslagene presiseres det at en målsetting for forskriftene er å dempe konfliktnivået mellom
hundeeiere og allmennheten. NKK er svært bekymret for at forslagene faktisk vil resultere i et
forhøyet konfliktnivå mellom hundeeiere og resten av befolkningen. Hundeiere vil oppleve
det som frustrerende at de ikke vil ha anledning til å gi sine dyr den friheten det behøver. I
tillegg vil hunder som ikke får anledning til å utfolde seg fritt ikke heller utvikle det språket
og sosiale egenskapene de trenger for å møte de krav vi som samfunn stiller til hunder i dag.
Vi frykter flere atferdsproblemer og konflikter når hunders rettigheter innskrenkes på denne
måten.
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