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Norsk Kennel Klub

»Hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge. 

»Består av selvstendige klubber og forbund med 100 000 medlemskap.

»Frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. 



Positivt og samfunnsgagnlig 

hundehold, til glede for 

den enkelte hundeholder.

»Opplæring

»Rådgivning

»Politisk arbeid



Hundeloven 

Dagens lov utfordrer folks alminnelige rettsoppfatning

»Hunder som er tatt i forvaring må vurderes av hundefagkyndige

»Kostnader ved forvaring

»Trygghet for hund og hundeeier

»Unntak fra sikringsreglene i § 6 for servicehunder og førerhunder

»Presisering av§5, om å gå fra bundet hund

»Det er ikke rasen som avgjør om en hund er farlig

»www.nkk.no/hundeloven

http://www.nkk.no/hundeloven


Hunden er viktig for samfunnet

»Avgjørende betydning for folkehelsen

»Utfører viktige samfunnsfunksjoner

»Viktig å ivareta sikkerhetsaspektet i loven, men det 

må være balansert riktig

»Det positive ved hundeholdet 

er ikke kommunisert i loven

»Hundens egenverdi må fremheves, 

og loven balanseres mot 

dyrevelferdslovens bestemmelser.



Naturlig atferd og båndtvangsproblematikk

»Hundeloven gir alt for stort tolkningsrom av§6

– Tydelig utvikling i retning av mer innskrenking

– Stadig mer båndtvang i turområder

– Frustrerte hundeeiere

»Paragrafen bør spesifiseres for å unngå at hjemmelen 

brukes i strid med lovens formål og intensjon

»Behov for flere friområder for hund



Obligatorisk ID-merking

»NKK har arbeidet for obligatorisk ID merking fra 1990-tallet

»Oversikt over hundepopulasjon er avgjørende også for å overholde andre 

regler i hundeloven

»Løse hunder må kunne identifiseres og tilbakeføres til eier – redusert 

ressursbruk i Mattilsynet rundt refusjon av kostnader ved behandling av 

eierløse dyr

»Unngå ulovlig import – sykdomsbekjempelse, økonomisk kriminalitet, 

grensepasseringer

»Bør hjemles direkte i hundeloven og ikke via forskrift

»Obligatorisk ID-merking bør på plass før en oppdretterforskrift



Deler av hundeloven LMD arbeider med

» Sikring av tilstrekkelig lik praktisering av forskriftshjemlene i hele landet.

» Mer fleksibel adgang til å gjøre unntak for reglene om båndtvang. Det vurderes 

derfor om dette bør kunne fastsettes i forskrift.

» Presisering av ordlyden og definisjon av ulike begreper som gir føringer for 

virkemiddelbruken. Dette for å tydeliggjøre rettstilstanden og gjøre det enklere for 

politiet å bruke hjemlene på en hensiktsmessig måte.

» Vurdering av kostnader i forbindelse med forvaring av hunder under klagebehandling 

av avlivningsvedtak.

» Vurdering av hjemmelen til å registrere personer som har blitt ilagt forbud mot å 

holde hunder opp mot reglene i GDPR.


