Oslo 27.05.21

Opprettelse av friområder for hund
Det er båndtvang for hund i hele Norge i nesten fem måneder av året, fra og med 1. april til og med
20. august. I tillegg har mange kommuner innført lokale båndtvangsbestemmelser som gir ytterligere
begrensninger for hvor og når hunder kan bevege seg uten bånd.
Slik situasjonen er i dag, er kommunene alt for dårlig tilrettelagt for hund. Dette gir store utfordringer
for hundeeiere som ønsker å dekke hundens fysiske, sosiale og mentale behov.

Opprettelse av friområder – hundeparker og hundeskoger
Friområder for hund et svært effektivt og enkelt tiltak fra kommunen, som vil være med på å styrke
folkehelsen og ivareta hundevelferden. I byer/bydeler og tettbebygde strøk bør det settes av
områder til egne hundeparker/jorder. I mer landlige omgivelser kan hundeskoger benyttes, hvor man
setter av et større område i naturlig terreng hvor hundene kan løpe fritt.

Hvorfor må kommunen sørge for opprettelse av friområder?
•

Friområder for hund har stor verdi i folkehelsesammenheng. Ensomhet, isolasjon og
utenforskap har blitt store utfordringer i dagens samfunn, og øker risikoen for både fysiske
og psykiske helseproblemer. En hundepark blir automatisk et naturlig samlingspunkt hvor
mennesker med hund kan møtes og bygge relasjoner rundt en felles interesse.

•

Hunder som ikke får tilstrekkelig anledning til å utfolde seg fritt, vil heller ikke få utvikle det
språket og de sosiale egenskapene de trenger for å møte de krav vi som samfunn stiller til
hunder i dag. Dette kan føre til ulike konflikter i samfunnet.

•

Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne
utøve naturlig atferd. Naturlig atferd for en hund er å kunne bevege seg fritt. Det er
samfunnets ansvar å gjøre det mulig for eieren å oppfylle dette kravet. Mye båndtvang og
dårlig tilrettelegging for hundehold, betyr dårligere velferd for hunden. Friområder er et
veldig viktig tiltak for hundevelferden.

•

Opprettelsen av et friområde for hund vil også kunne gi et aktivitetstilbud til de som ønsker å
trene lydighet og andre øvelser med hund. Ikke alle ønsker å drive med tradisjonelle idretter
eller kulturaktiviteter. Friområder, gjerne med enkelte apparater, vil kunne styrke
kommunens fritidstilbud.

Hva må til for å oppdrette et friområde for hund?
For å få på plass et friområde for hund, er man avhengig av at et område unntas fra båndtvangen.
Dette har kommunen mulighet til å gjøre på egenhånd jf. hundelovens § 9 e. Utover dette er det
ingen fastsatte kriterier som må oppfylles for å få etablert et friområde for hund. Når det er sagt er
det naturligvis et ønske om at friområdet skal ha et visst nivå med tanke på størrelse, inngjerding og
fasiliteter, slik at flest mulig kan benytte seg av og ha glede av hundeparken.
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Norsk Kennel Klub
Friområder for hund – kommunens ansvar
Norsk Kennel Klub mener hver enkelt kommune må være sitt ansvar bevisst, og sørge for at for at
kommunen har et tilstrekkelig tilbud til hunder og hundeeiere. Særlig viktig er dette i de kommunene
som har innført lokale båndtvangsbestemmelser.
Det er ikke godt nok å henvise til friområder som ligger i nabokommuner eller langt unna. Tilbudene
må være der hundeeierne bor, og behovet faktisk er. Planlegging av hundeparker må inn som et fast
punkt i aktuelle kommuneplaner og byutviklingsprosjekter, og må vies mer oppmerksomhet enn det
som er tilfellet i dag. Hundeeiere må ha et reelt og godt tilbud for å få luftet og aktivisert hunden sin i
sitt nærmiljø, også når det er båndtvang ellers i kommunen.

Hunden – en samfunnsressurs
Hunden gjør en uvurderlig innsats for samfunnet, blant annet ved at den benyttes i mange ulike
servicefunksjoner. For eksempel som politihund, redningshund, tollhund, førerhund, ettersøkshund,
terapi- og besøkshund, servicehund, lesehund for barn og mye mer. I tillegg har hunden dokumentert
effekt på både den fysiske og psykiske helsen til de som eier den. Hunden er altså en svært sentral og
viktig samfunnsresurs. Samtidig har den behov for å utøve sin naturlige atferd som hund, og dette
må samfunnet tilrettelegge bedre for.
Det er anslått at det bor over 560 000 hunder i Norge og at hele 1,2 millioner mennesker lever med
hund. Momentene over berører med andre ord enormt mange hunder og hundeeiere. Norsk Kennel
Klub ber derfor kommunen om å ha større fokus på opprettelse av friområder for hund.
•

Hvis kommunen allerede har etablerte friområder for hund, ønsker vi gjerne å bli kjent
med dette, og ber kommunen oversende denne informasjonen til Norsk Kennel Klub.

•

Ønsker kommunen innspill, erfaringer eller mer informasjon om opprettelse av friområder
for hund, må dere gjerne ta kontakt med Norsk Kennel Klub for ytterligere informasjon.

Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon, og en av Norges største frivillige
organisasjoner. NKK består av 267 medlemsklubber og forbund med om lag 100 000 medlemskap, og
arbeider blant annet for å sikre rettighetene til alle hunder og hundeiere i landet. Vi er opptatt av
hundevelferd, hvordan det er for befolkningen å ha hund i Norge og verdien hunden gir til samfunnet
på mange ulike plan. NKK besitter omfattende hundefaglig kompetanse, og har tett kontakt med
hundeeiere fra alle miljøer. Vi fremmer dermed vårt budskap på vegne av alle landets hundeeiere.
Med vennlig hilsen

Torbjørn Brenna
Administrerende direktør
Norsk Kennel Klub
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