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Møte vedr. revisjon av hundeloven 
 
Tusen takk for at dere tok dere tid til å møte oss i Norsk Kennel Klub i dag, til å høre på våre 
hovedbekymringer vedr. dagens hundelov, og til å fortelle oss om hvordan LMD og arbeidsgruppen 
ser for seg veien videre.  

Vi er glade for at revisjonen av hundeloven ble flyttet til LMD, og nå ligger i samme departement som 
dyrevelferdsloven. Vi er også imponert over måten dere har tatt tak i arbeidet med hundeloven på – 
mye har skjedd på de knappe to årene dere har hatt ansvar for arbeidet, dette til tross for at det siste 
året har vært preget av mange nye oppgaver pga korona-situasjonen. Vi vil å særskilt berømme 
åpenheten departementet har vist for å motta innspill fra ulike miljøer, gjennom innspillsmøtet i 
november 2019 og gjennom å møte NKK og sikkert mange flere ved ulike anledninger. 

 

Mange førstegangs hundeeiere som trenger kunnskap 
Som vi snakket om i møtet har etterspørselen etter hund økt. I fjor registrerte vi totalt 29 260 nye 
valper, flere tusen flere enn snittet siste 10 år. I januar i år har vi registrert 50 % flere valper enn 
januar i fjor, og NKK forventer at tendensen vil fortsette ut gjennom 2021.  

Vi har altså ekstra mange førstegangshundeeiere i landet vårt nå. Og vi kommer til å ha mange 
unghunder på 1-2 år på det tidspunktet samfunnet antas å åpne mer opp igjen.  

Vi er glade for at departementet er opptatt av utfordringene dette kan gi.  

Norsk Kennel Klub har direkte kontakt med alle som kjøper registrerte rasehunder, og vil fra mars 
måned tilby dem en kursportal som de har tilgang på fra PC og mobil. Kursene vil være gratis, og 
tilgjengelige for alle.  
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Dette er noen av kursene som vil være i portalen: 

- Den første tiden med valp (bl.a. med informasjon om valpekurs) 
- Hverdagslydighet 
- Trygg i hundeparken 
- Korona og hund 
- Hund alene hjemme 
- Sykle med hunden 

Vi håper mange vil ta i bruk kursportalen. Vi utvikler også egne kurs for dem som ønsker seg hund for 
at disse skal være godt forberedt og gjøre kloke valg.  

 

Tilbud om statistikk / data til arbeidsgruppen 
Vi snakket i møtet om praktiseringen av § 6 ute i kommune-Norge. Norsk Kennel Klub mener det er 
viktig å sikre lik og hensiktsmessig praktisering av forskriftshjemmelen. Lik praktisering av 
forskriftshjemler er også et av punktene LMD har uttalt at dere skal å se på ved revisjonen.  

Vi har legger ved noen eksempler på kommunale båndtvangsregler for å vise hvor ulik praksis er i 
dag. Dette er informasjon NKK ikke har sendt departementet tidligere.  

Dersom arbeidsgruppen ønsker mer informasjon om f.eks. antall kommuner med sterkt utvidet 
båndtvang, antall kommuner med/uten kjente friområder for hund eller tendenser for kommunenes 
praksis av forskriftene ved kommunesammenslåinger, kan vi også sette sammen dette.  

Så vidt vi er kjent med er www.nkk.no/kart den eneste kilden for samlet informasjon om forskriftene 
– og vi deler gjerne vår informasjon med dere basert på ønsker dere måtte ha. 

 

Vi ser frem til videre samarbeid rundt en revidert og forbedret hundelov. 

 

Med vennlig hilsen 

   
Torbjørn Brenna 
Administrerende direktør  
Norsk Kennel Klub 

  

http://www.nkk.no/kart
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Vedlegg: 

Eksempler på lokale båndtvangforskrifter 
 

Her følger noen konkrete eksempler på kommunale båndtvangsregler for å vise hvordan 
ulike kommuner har valgt å benytte seg av hundelovens § 6 til å utvide båndtvangen lokalt. 

Det er mange eksempler å ta av, og vi oversender gjerne ytterligere informasjon. Følgende 
kommuner er plukket ut for å vise ulik praksis og tilnærming til § 6. Enkelte kommuner bruker 
muligheten til å innføre svært omfattende båndtvang, eller ha uklare og komplekse 
formuleringer som kan være vanskelig å forholde seg til. 

 

Austevoll kommune 
Austevoll kommune er et eksempel på en kommune som har valgt å innføre svært 
omfattende båndtvangsbestemmelser også uten at forskriften er kunngjort på riktig måte. 
NKK ser således på denne forskriften som i strid med hundelovens bestemmelser.  

Forskriften lyder som følger:  
https://www.austevoll.kommune.no/tenester/naring-og-arbeid/forskrift-om-bandtvang-og-
gjerdebruk/ 

Utdrag: 

«§ 1. I Austevoll kommune pliktar eigar eller brukar av hund å halda hunden i 
band, forsvarleg innegjerda eller innestengt heile året.» 

 

Askøy kommune 
Askøy kommune har også svært omfattende båndtvangsbestemmelser i tur og 
rekreasjonsområder. Kommunen har presisert hvor båndtvangen gjelder, men det totale 
omfanget blir svært stort, og det er vanskelig for en hundeeier å sette seg inn i hvilke regler 
som gjelder hvor. 

Forskriften lyder som følger:  
Forskrift om båndtvang for hund, Askøy kommune, Hordaland - Lovdata 

Utdrag: 

§ 3.Generell båndtvang 
I tiden fra og med 1. april til og med 10. oktober skal hunder i Askøy kommune 
holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. 

§ 4.Sikring av hund 
Utover påbudet i § 3 skal hunder holdes i bånd, forsvarlig innestengt eller 
inngjerdet hele året 

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder. 

b) i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager, 
offentlige institusjoner, offentlige badeplasser, samt anlegg for lek, idrett og 
sport. 

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/naring-og-arbeid/forskrift-om-bandtvang-og-gjerdebruk/
https://www.austevoll.kommune.no/tenester/naring-og-arbeid/forskrift-om-bandtvang-og-gjerdebruk/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2010-02-03-1905?q=ask%C3%B8y%20b%C3%A5ndtvang
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c) i områder med beitende husdyr. 

d) i følgende områder: 

1. Herdla øy 

2. Skråmestø, sør for Oksnesvatnet nedslagsfelt og nord for 
Abbedissen/Bekkenes. 

3. Berland og Leirdalen til Rv 562. 

4. Heggernes/Nordre Haugland, avgrensing i sørøst langs linje 
Kjerrgardstjørna- Siglingavatnet (nordspiss). 

5. Davanger/Åsebøskogen (unntatt Skotnes), Fra Kvernavatnet til sjø, 
nordover fra Kvernhusviki, forbi Sagevatnet, Skogatjørni og Tressvatnet til sjø og 
til Kjerrgardsvika. Følg Rv 562 sørover til Kvernavatnet. 

6. Hanevik/Åsebø, fra Hanevik langs Askevatnet, til Åsebøvatnet (sørspiss) 
langs Rv 562 til Lammetovatnet (norspiss) forbi Bosvatnet tilbake til Hanevik. 

7. Hanøy, avgrenset av Kobbevågen og Hanøysundet og nord t.o.m. 
Hanøyklubben. 

8. Ravnanger/Tveit, fra Krabbetjern langs høyspentlinje nord til Båteviksvatn, 
ved Drivtjørna inn til Rv 562, linje sørover 500 m vest for Rv 562 til Tveitevannet, 
følg vei til Tveitevåg, langs sjø til Søre Haugland kai og opp til Krabbetjern. 

9. Turvei Ask-Haugland, 500 m i luftlinje langs begge sider av turvegen. 

10. Langs Askvegen-Rv 563, 500 meter på begge sider av veien.  

11. Krokåsdalen-Juvik, 500 m vest for/langs Krokåsveien (på linje med 
Follesevatnet), rundt Juvik, følg vei til Kleppevatnet og sør til Strusshamnsvatnet, 
langs Fylkesvei 212 til 500 m vest for Krokåsveien.» 

 

Fjaler kommune 
Fjaler kommune har innført en forskrift som vil kunne være svært vanskelig for en hundeeier 
å forholde seg til. Forskriften krever blant annet at hunder som kan plage mennesker eller 
dyr skal holdes i bånd og bruke munnkurv. Hva «en plagsom hund» innebærer, vil naturligvis 
være vanskelig å definere.   

Forskriften lyder som følger: 
Forskrift om bandtvang for hund, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane - Lovdata 

Utdrag:  

«§ 3.Bandtvang 

I Fjaler kommune skal hundar haldast i band heile året på fylgjande stader: 

a) I og i tilknyting til bustadområde og handleområde. 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-02-16-306
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b) På tilrettelagde og/eller merka område for idrett og friluftsliv, skulevegar, 
merka skiløyper, badeplassar, skuleplassar, leikeplassar og merka turstiar. 

I Fjaler kommune skal hundar haldast i band i perioden frå 1. april til 1. november. 

Hundar som kan plage menneske eller dyr på offentleg stad, skal haldast i band 
og ha munnkorg. 

Det er forbode å la tispe gå laus i løpetida på offentleg stad.» 

 
Nesbyen kommune 
Nes kommune eksemplifiserer en svært vanlig problemstilling. De har innført båndtvang på 
områder regulert til offentlig formål, og tilrettelagte friområder. Begge deler bør presiseres for 
å gi mening for hundeeiere. Hva som er regulert, og hva som er tilrettelagt bør ikke være opp 
til hver enkelt hundeeier å vurdere. 

Forskriften lyder som følger: 
Forskrift om hundehold, Nesbyen kommune, Buskerud - Lovdata 

Utdrag:  

«Det er båndtvang hele året i tettsteder, boligområder, område regulert til 
offentlig formål, på kirkegård og tilrettelagte friluftsområder.» 

 
Elverum kommune 
Elverum kommune eksemplifiserer en annen vanlig problemstilling. Hvor kommunen har 
valgt å innføre båndtvangsbestemmelser, mens samtlige av de tilgrensende kommunene 
ikke har en eneste lokal båndtvangsregel. 

Forskriften lyder som følger: 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-05-16-557?q=elverum%20b%C3%A5ndtvang  

Utdrag: 

§ 2.Utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite 

I områder hvor bufe beiter er det i tillegg til den ordinære båndtvangstid (f.o.m. 1. 
april t.o.m. 20. august), også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. 
september. 

§ 3.Båndtvang i områder av hensyn til mennesker 

Det er båndtvang hele året i og i tilknytning til boligområder og handleområder. 

Det samme gjelder i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, 
barnehager og anlegg for lek, idrett og sport. 

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-06-21-765
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-05-16-557?q=elverum%20b%C3%A5ndtvang
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