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Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021 – 2030 i Oslo kommune – høringssvar fra 
Norsk Kennel Klub 

Norsk Kennel Klub (NKK) viser til høringsbrev av 14.02.2020, og takker for muligheten til å komme 
med innspill. 

NKK ønsker med dette å gi sin støtte til forslaget om å opprette flere nye friområder for hund i Oslo 
kommune. Områder fritatt for båndtvang er viktige innslag i hundevelferden, og noe det er et stort 
behov for i kommunen. 

NKK er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge. Vi jobber på et 
overordnet nivå for å sikre rettighetene til landets hunder. Vi er opptatt av hundevelferd, hund i 
samfunnet, hvordan det er for befolkningen å ha hund i Norge, og verdien hunden gir til samfunnet 
på mange ulike plan. NKK består av 267 medlemsklubber og forbund med totalt over 90.000 
medlemskap. 

Vi anslår at det er i overkant av 550 000 hunder i Norge, og at rundt en million mennesker lever med 
hund i landet. Dette er mennesker som i stor grad drar nytte av helseeffektene det å ha hund gir. Det 
er ingen som har et nøyaktig tall for antall hunder i Oslo kommune, men som landets klart største by 
kan man med sikkerhet slå fast at svært mange av landets hunder lever i kommunen.  

 
Behov for flere friområder for hund  
Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Dyrevelferdsloven § 23 sier tydelig at det er 
hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd, men samfunnet må gjøre 
det mulig for eieren å ta dette ansvaret.  

I liket med resten av landet, er det båndtvang i hele Oslo kommune i nesten fem måneder av året. 
Fra og med 1. april, frem til og med 20. august. I tillegg kan det også i perioder uten båndtvang være 
vanskeligere å la en hund utøve sin naturlige atferd i et urbant miljø, enn i mer landlige omgivelser. 
Det er derfor et stort behov for å gi hundene plass til å utøve sin naturlige atferd i kommunen, 
gjennom opprettelse av flere friområder for hund.  

Det finnes per i dag ti kommunale friområder for hund i Oslo. Friområdene er tilrettelagt i ulik grad, 
hvor flesteparten ikke er gjerdet inn. Behovsplanen viser til at det er behov for flere friområder for 
hund i Oslo kommune. Det foreslås å etablere ti nye områder, samt erstatte friområdet som 
forsvinner ved politihuset i Åkebergveien med et tilsvarende område.  
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Norsk Kennel Klub deler dette synet. Vi mener det er et stort behov for å opprette flere friområder 
for hund i Oslo kommune. NKK får jevnlig henvendelser fra hundeeiere fra ulike områder i 
kommunen, hvor det uttrykkes et stort behov for å opprette flere friområder. NKK mener det bør 
være friområder for hund i alle av Oslos bydeler. Det optimale er at antallet og beliggenheten på 
friområdene, blir slik at alle innbyggere i Oslo har et friområde innenfor gangavstand fra sin 
bostedsadresse. 

Lokaliteter for de nye friområdene vurderes ifølge behovsplanen basert på innspill fra bydeler, 
borettslag/sameier, velforeninger og øvrig publikum. NKK mener det er viktig å lytte til publikum, 
men ber om at kommunen også sørger for at hundeeieres stemme blir hørt i tilstrekkelig grad. 
Hundeeiernes behov må vektlegges når detaljene rundt hvor områdene skal ligge, og hvordan de skal 
utformes planlegges. 

NKK vil naturligvis være behjelpelig med å komme i kontakt med hundeeiere ved behov. Med vår 
tilgang på hundeeiere, kan vi foreta spørreundersøkelser og innhente annen relevant informasjon, 
raskt og enkelt. Det samme gjelder for behovsavklaringer rundt det tekniske med friområdene, f.eks. 
behovet for inngjerding, størrelse, apparater og øvrige fasiliteter. 

 
Hunder har behov for å kunne løpe fritt og sosialisere seg. Hunder som ikke får tilstrekkelig anledning 
til å utfolde seg fritt, vil kunne få problemer med å utvikle det språket og de sosiale egenskapene de 
trenger for å møte de krav vi som samfunn stiller til hunder i dag. Hvis ikke behovet for friområder 
imøtegås, kan vi risikere at det blir flere atferdsproblemer og konflikter mellom hunder, og mellom 
hund og menneske. 

Også i et folkehelseperspektiv mener NKK at opprettelse av friområder for hund er særlig bra. 
Ensomhet, isolasjon og utenforskap øker risikoen for både fysiske og psykiske helseproblemer. Ved å 
opprette områder i nærmiljøet, gir man et naturlig samlingspunkt hvor mennesker med hund kan 
møtes og bygge relasjoner. Slike tiltak vil være med på å motvirke ensomhet hos mennesker med 
liten omgangskrets, samtidig som områder som dette vil innby til fysisk aktivitet for hundeeieren. 

Det er behov for flere friområder for hund i Oslo kommune allerede nå. NKK håper også kommunen 
anerkjenner dette behovet, slik at opprettelsen av nye friområder for hund prioriteres. 

 
Universell utforming for å ivareta hund og hundeeiers interesser 
Friområder for hund er svært viktig for å ivareta hundens velferd og rettigheter, men det bør også 
tilrettelegges på andre områder for å gjøre det enklere å ha hund i Oslo kommune. 

For å minske konfliktnivået mellom hund/hundeeier og andre turgåere, samt gi folkehelsen et løft, 
mener NKK at det bør legges bedre til rette for at personer med hund kan bruke skog og mark 
gjennom gode gangveier, merkede stier, skiløyper og tilrettelagte møteplasser i lokalmiljøet. Ved å 
tilrettelegge for hund og hundeeiere, vil flere benytte seg av tur og rekreasjonsområder, og dermed 
få en helseeffekt. 

Ved å ha store og oversiktlige turveier, minsker man sannsynligheten for konflikt mellom ulike 
grupper som ferdes i naturen. Det må være plass til både syklister, løpende og gående med hunder. 
Gjøres det lettere å ferdes sammen, legges det samtidig bedre til rette for at folk både kan og vil 
komme seg ut og møtes innenfor sine interesseområder og muligheter. 

Om vinteren må fortau og turveier brøytes og ryddes for is, slik at folkehelsen skal kunne blomstre 
også gjennom denne årstiden. Når kommunen og frivillige kjører opp skiløyper både for klassisk og 
skøyting på ski, bør de også oppfordres til å lage traseer for folk som vil ut å gå, alene eller sammen 
med hunden sin. Friluftsliv i hverdagen krever plass i kommunal planlegging.  
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Forskning slår fast at hundeeiere generelt har lavere blodtrykk og kolesterolnivå enn personer som 
ikke har hund. Funn tyder på at de som har kjæledyr eller tilgang til kontakt med dyr under 
eksponering for stress, har lavere blodtrykk sammenlignet med mennesker som ikke har slik 
kontakt1. 

Hunder har dokumentert effekt på den psykiske og fysiske helsen til menneskene som eier dem. Vi 
må derfor gjøre det enkelt å ha hund i dagliglivet gjennom tilrettelegging, fordi verdien det gir tilbake 
til samfunnet er enorm. 

NKK setter pris på at tilrettelegging for hund har fått plass i kommunens behovsplan, og håper 
kommunen også vil inkludere hundeeierne i videre planlegging. 

 

Med vennlig hilsen 

      
Torbjørn Brenna 
Administrerende direktør 
Norsk Kennel Klub 

 

 

1 Kilde: Domestic dogs and human health, Deborah L. Wells, British Journal of Health Psychology, 
Volume 12, Issue 1, pages 145–156, February 2007. 


