Malvik Kommune
Postboks 140
7551 HOMMELVIK

Deres ref. 2011/1494

Revidering lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune - Høring
Vi er en gruppe mennesker med stor interesse for å være aktive med våre
hunder, og vi representerer mange forskjellige hundeklubber.
Det er mange hunder i Malvik kommune, og hundeeierne er antagelig
noen av de mest flittige brukere av parker og friluftsområder
året rundt.
Vi anser at noen av punktene i kommunens forslag vil forringe og i stor
grad begrense denne bruken.
Hundeeiere er ingen homogen gruppe. Det vil dessverre alltid finnes noen
få som ikke er sitt ansvar bevisst, eller har god nok kontroll på hunden.
Eiere som ikke har kontroll på hunden sin blir ofte, av andre hundeeiere,
bedt om å ha hunden i bånd. Vi mener at å lage en forskrift som vil
ramme alle og gjøre det vanskelig å ha hund i denne kommunen er meget
uheldig. Hunder er en viktig del av trivselen for innbyggere i Malvik
Kommune, og vi håper at det også i fremtiden vil være mulig å holde
hund i denne kommunen. Vi mener hunder og hundeeiere er viktige
brukere av Malviks friluftsområder
og at de må få lov til å være det
fremover også.
Vi vil knytte følgende kommentarer

til de enkelte paragrafer

§1 Formål:
Forslaget lyder:
Malvik kommune vil med denne forskriften bidra til å:
-Legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold
hensynet til trygghet og alminnelig ro og orden.
-Forebygge konflikter mellom hundeeiere og allmennheten.
-Forhindre skremmende atferd fra hunder.
-Forhindre at hund jager bufe på beite.
-Verne
om
viltet
under
ekstraordinære

i forslaget:

som ivaretar

forhold.

Vår kommentar:
Forskriften
består
i hovedsak
av opplisting
av
restriksjoner for hundeholdet, og vi anser at forskriften i seg selv bare i
begrenset grad oppfyller intensjonen om å legge til rette for et positivt og
ansvarlig hundehold.
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Vi ønsker et positivt og ansvarlig hundehold. Vi er redd for at kommunens
forslag i praksis vil gjøre det svært vanskelig å holde hund i Malvik
kommune og forringe utfoldelsesmulighetene
og dermed livskvaliteten til
hunder og deres eiere.
§ 3. Båndtvang
Forslaget lyder:
1.I tiden fra om med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i
bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt i hele kommunen.
Vår kommentar: Forslaget om at hund skal holdes i bånd eller forsvarlig
inngjerdet eller innestengt i perioden 1. april til og med 20. august er
likelydende med dagens båndtvangsbestemmelser
i Hundeloven kapittel
2.
Vi foreslår at dette punktet strykes.
Forslaget lyder:
2. I områder der bufe beiter, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig
inngjerdet fra og med 1. april til og med 30. september.
Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9, unntak fra
sikringsreglene.
Vår kommentar: Dette vil være delvis lovstridig i henhold til Hundelovens
§ 6 e; Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang
bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite
og faktisk beiter. Jakt starter 15. september, dette forslaget vanskeliggjør
jakt og jakttrening.
Forslaget lyder:
3. I tillegg skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller
innestengt hele året:
a) I og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b) I parker, på kirkegårder, i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,
og det presiseres at parkmessige områder i tilknytning til boligområder og
handleområder
vist som grønnstruktur
i kommuneplanens
arealdel
omfattes etter bokstav a og b,
c) På offentlig vei og fortau i tilknytning til områder som omfattes etter
bokstav a og b,
d) I nedslagsfeltet
til Bjørnmyra høydebasseng (j.f. kommuneplanens
arealdel), nærmere vannkanten enn 50 m og ved ferdsel på vannet når
det er islagt, på de kommunale drikkevannskildene:
- Stavsjøen
- Indre Damtjønna (Mostadmark)
- Vennatjønna
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e) På følgende områder
som er allment
benyttet
som tur- og
rekreasjonsområder:
- Midtsand friluftsområde
- Vikhammerløkka
- Malvikodden
- Flatholman
- Hommelvikfjæra
- Stasjonsfjæra ved Vikhammer
- Turdraget langs Homla fra sjøen opp til Gryta inklusive rekreasjonsareal
og badeplasser
- Hammeren ved Hundhammeren
- Jervskogen skisenter
- Langneset ved Foldsjøen
e) På og ved serveringssteder
og parkeringsplasser
i tilknytning
til
markaområdene.
f) På inngjerdet område på innmark der husdyr oppholder seg.
Vår kommentar: Vi mener at forslaget gjør det svært vanskelig å ha hund
i Malvik Kommune og at punktet bør forkastes med følgende begrunnelse:
- Hunder trenger mosjon og er avhengige av å leke. Når hunder holdes i
bånd begrenses deres språk (kroppsspråket
er hovedsakelig hundens
måte
å
kommunisere
på)
og
at
hundens
utfoldelsesog
kommunikasjonsmuligheter
begrenses kraftig.
- Mulighetene til å tilfredsstille hundens mosjonsbehov begrenses ved at
alle tur- og rekreasjonsområder
er listet opp under krav om båndtvang i
forslaget. Ikke alle hundeeiere er ved god fysisk helse og kan komme seg
ut i marka, eller er i stand til å gi hunden tilfredsstillende grad av mosjon
når den er i bånd. For disse menneskene er det ofte ekstra viktig å ha
hund. Helseeffekten av å ha hund (både den fysiske og den psykiske) er
dokumentert og velkjent. Hvis hunder må holdes i bånd ved alle disse
plassene hele året er det ikke mange som vil være i stand til å ha hund i
Malvik Kommune. Når det gjelder på kirkegårder, i anlegg for lek, idrett,
sport mener vi det er fornuftig at hunder må holdes i bånd, men på de
andre områdene mener vi at så lenge hundeeier opptrer ansvarlig og har
kontroll over hunden er punktene unødvendige og overflødig.
Justisdepartementet
opplyser følgende om hundeloven på sine nettsider:
"På samme måte som det er et ønske å ramme problematiske sider ved
hundeholdet ved loven, så er det også ett ønske å gi seriøse hundeholdere
rimelig trygghet mot at reglene utilsiktet eller urimelig skal ramme det
som vurderes som akseptabelt
hundehold.
Det er neppe mulig å
forebygge effektivt alle ulemper som hundehold kan føre med seg, uten at
hundehold forbys eller undergis slike betydelige restriksjoner at det ikke
vil være forenlig med å akseptere hundehold som en normal del av norsk
hverdagsliv. Aksept av de mange gode sider ved hundehold krever at
samfunnet tolerer visse ulemper knyttet til hundeholdet."
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Vi er bekymret
for at deler av kommunens
forslag medfører slike
betydelige restriksjoner og vil gjøre hundehold uforenlig med hverdagsliv i
Malvik Kommune.
Vi viser i denne sammenheng til §4 i Hundeloven av 4. juli 2004 som
fastsetter vilkår for å ha hund løs, der kravet om kontroll er ufravikelig og
der hundeholderen skal utvise særlig aktsomhet dersom det er barn i
nærheten.
Og
til
Hundelovens
§
6
c
og
d.
c: Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller
forsvarlig innestengt eller inngjerdet
d: i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er
allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder.
Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn
nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund
også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk
spredning.
Behovet for ytterligere innskjerping av båndtvangsbestemmelsene
slik vi ser det, en klar og ny begrensning for hundeeiere.
Vårt forslag er at pkt 3 oppheves.

utgjør,

§ 4 Områder der hunder har begrenset
adgang:
Forslaget lyder:
Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager. Unntatt fra denne
paragraf er førerhunder, politihunder og offentlige ettersøkshunder i aktivt
bruk.
Vår kommentar:
Vi kan ikke akseptere et absolutt forbud mot hund i
skolegårder etc. Hundelovens §6 gir kommunen anledning til å ”gi forskrift
om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet
… i parker, på og ved skoler, barnehager …..”. Kommunen har således
ikke adgang til å totalforby hunder på skoleområder. I tillegg er forbudet
slik vi ser det unødvendig og uheldig, ikke minst siden det kan være
aktuelt å gå gjennom skolegårder for å gå naturlig tur med hunden. Vi
foreslår i stedet at det innføres båndtvang på slike steder, i tråd med
hundelovens §6.
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§ 5 Etablering
av hundegård
Forslaget lyder:
Etablering av hundegård er et søknadspliktig tiltak dersom gjerdet settes
nærmere enn 4 meter fra naboeiendom eller offentlig vei, eller at gjerdet
har en høyde på 1,2 m eller mer.
Vår kommentar: Vi ser det unødvendig å sende søknad til kommunen for
hundeeiere
som ønsker å sette opp en forsvarlig
hundegård.
Vi viser
til FOR 2010-03-26
nr 488:
Forskrift
om byggesak
(byggesaksforskriften):
§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende
tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er
unntatt fra kravet om byggesaksbehandling:
a)
Mindre frittliggende
bygning på bebygd eiendom som ikke skal
brukes til beboelse. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde
inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan
være over 15 m2 .
Og
c)

Følgende mindre tiltak utendørs:
2. Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen
hindre sikten i frisiktsoner mot vei.

må ikke

Ett formål med en hundegård er ikke bare å holde hunder innenfor, men
også å holde andre dyr og mennesker utenfor. Svært få hundeeiere har
behov for hundehus som er større enn 15 m2, og vi mener at bygging av
hundegård bør kunne gjøres med nabovarsel.
Vi viser også til kommunens
formål
med ny hundeforskrift
Malvik kommune vil med denne forskriften bidra til å:
-Legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold.

§1:

§ 6. Antall
hunder
i en husholdning
eller
på en eiendom
i
boligområde.
Forslaget lyder:
Av hensyn til sikkerhet, ro og orden, kan en husstand ikke holde mer enn
3 voksne hunder i sin husholdning eller på en eiendom/tomt
nær annen
bolig med mindre følgende forutsetninger oppfylles:
1. Eiendommen er større enn 2 daa
2. Arealet hundene bruker på eiendommen skal være inngjerdet med
minimum 1,5 meter høyt gjerde. Gjerdet skal stå minimum 4 meter fra
eiendomsgrensa og offentlig vei og som tilleggskrav minimum 50 meter
fra barnehage, skole, eldresenter, kontorbygg og butikklokaler.
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3. Eiendommen må ha lukket og luktfri beholder for hundeekskrementer,
eller annen
ordning
som hindrer
sjenerende
ekskrementlukt
fra
eiendommen.
Vår kommentar: Hundeloven gir ikke kommunen anledning til å sette slike
begrensninger på antall voksne hunder. Hundelovens §12 åpner for at
”kommunen kan sette vilkår for å holde mer enn et bestemt antall hunder
i en husholdning”. Vilkårene fremstår urimelige og ikke egnet til å fremme
ett godt
hundehold.
Vi viser
her til kommunens
forslag
§1:
Legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold.
Det er hvordan en hundeeier holder sin(e) hund(er) som avgjør graden av
sjenanse og ikke antall hunder som holdes. Det finnes hundeeiere med
mange hunder som ikke sjenerer, og det finnes hundeeiere med en hund
som sjenerer. Det finnes pr i dag ingen rettskraftig rettsavgjørelser
som
viser at en kommune har lov å bestemme hvor mange hunder som er
tillatt i en husstand, så lenge vi ikke er i konflikt med Hundeloven,
Dyrevernloven
el lignende.
Det er enkeltstående
aksjoner mot de
dyreeiere som lager problemer som bør iverksettes og ikke regler som
også rammer de som har et problemfritt dyrehold som ikke sjenerer.
§ 7 Om ekstraordinær
båndtvang
Forslaget lyder:
Malvik kommune kan ved særlige vanskelige snøforhold gjøre vedtak om
ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet i kommunen.
Vår kommentar: Dette står i Hundelovens § 6 f og er således ikke
nødvendig å ha med i en kommunal hundeforskrift.
§ 8 Om utlegging
av dressurområde
Forslaget lyder:
Malvik kommune kan godkjenne utlegging av spesielt dressurområdet.
Dressurområdet skal ikke komme i konflikt med allmennhetens interesser,
beitende bufe og hensyn til viltet.
Vår
kommentar:
Vi
viser
her
til
Hundelovens
§
8:
Jakthundtrening,
jakthundprøver
og dressur kan bare foregå med
samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til
eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.
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§9 Unntak fra sikringsreglene
Forslaget lyder:
Malvik
kommune
kan
etter
søknad
gjøre
unntak
fra
båndtvangsbestemmelsene
i Hundeloven § 4, § 6 når dette er nødvendig
til:
a) Organisert bruk av hunder til takserings- og forskningsarbeid.
Vår kommentar:
Hundeloven
§ 4 omhandler
ikke
båndtvangsbestemmelser, men alminnelige regler for sikring av hund.
Punkt a, dette gjelder ikke vanlige hundeeiere da slike oppgaver vanligvis
vil bli gitt til jeger og fiskeforeninger i den aktuelle kommunen.
§ 10. Om ro og orden og renhold
Forslaget lyder:
1. Dersom hunder står ute i tilknytning til boligområder, plikter hundeeier
å unngå at hunden skaper sjenerende støy for omgivelsene.
2. Hunder kan ikke oppholde seg ute i tilknytning
til boligområder
i
tidsrommet 23:00-07:00 med mindre de er helt stille.
3. Eier eller den som har ansvaret for hund plikter straks å fjerne
ekskrementer
som hunden etterlater
seg på veg, fortau, park, bru,
brygge, kai, strand, turveg, anlegg eller annet sted som er alminnelig
beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
Vi foreslår at punkt 2 presiseres.
Nytt forslag:
2. Hunder kan ikke oppholde seg ute i hundegård, løpestreng og lignende
i tilknytting til boligområder i tidsrommet 23:00-07:00
med mindre de er
helt stille.

Med vennlig hilsen

Navn: Torunn Kolberg
Adresse: Mostadmark, 7550 Hommelvik
Medlem av hundeklubb: Norsk Hovawart Klubb

Navn: Marit Hansen
Adresse: Planetringen 15, 7560 VIKHAMMER
Medlem av hundeklubb: Norsk Schæferhundklubb
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(avd. Nordenfjeldske)

Navn: Janne Linnerud
Adresse: Markabygdveien 470, 7560 Vikhammer
Medlem av hundeklubb: Nidaros BHK

Navn: Eva Marie Bestvold
Adresse: Naustmarka 6a, 7560 Vikhammer
Hundeeier

Navn: Roar Olsen
Adresse: Mostadmark, 7550 Hommelvik
Medlem av hundeklubb: Norsk Hovawart Klubb
Navn: Kristin Woldmo Kolåseter
Adresse: Furuhaugveien 12, 7550 Hommelvik
Medlem av hundeklubb: Selbu Trekk og Brukshund Klubb

Navn: Elisabeth Goury Fiskerstrand Fostad
Adresse: Kåre Kongsbrorsvei 9, 7562 Hundhamaren
Medlem av hundeklubb: Norsk Schäferhundklub, avdeling Nordenfjeldske

Navn: Monica N. Måsøval
Adresse: Vikhovlia 1873, 7560 Vikhammer
Medlem av hundeklubb: Norsk Chinese Crested Klubb

Navn: Monica Kvam
Adresse: Korntrøvegen 15, 7550 Hommelvik
Medlem av hundeklubb: Selbu Trekk- og Brukshundklub

Navn: Grethe Nyborg Kvam
Adresse: Nedre Nordbakkan 4, 7550 Hommelvik
Medlem av hundeklubb: NSBK

Navn: Camilla Ingdal
Adresse: Sagelvvegen 6, 7563 Malvik
Medlem av hundeklubb: Hundeeier
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Navn: Anne-Liss Bortne
Adresse: Bjørnmyra 41, 7550 Hommelvik
Medlem av hundeklubb: Norsk pyreneerhundklubb

Navn: Hilde Skaret
Adresse: Nypeveien 2, 7550 Hommelvik
Medlem av hundeklubb: NorskCavalierklubb

Navn: Linda Olsen
Adresse: Sjølystveien
Hundeeier

23 b, 7562 Hundhamaren

Navn: Tone Sofie Buås-Hansen
Adresse: Grim Saxeviksvei 10, 7562 Hundhammeren
Medlem av hundeklubb: Norsk Terrier Klub

Navn: Siri Margrethe Forbord
Adresse: Klarinettveien 2, 7560 vikhammer
Hundeeier

Navn: Ditte Cecilie Simonsen
Adresse: Dalsvingen 24, 7560 Vikhammer
Medlem av hundeklubb: Norsk Boxerklubb

Navn: Andrea Radmann
Adresse: Røningsveien 21, 7560 Vikhammer
Hundeeier

Navn: Stig Kolåseter
Adresse: Furuhaugveien
Medlem av hundeklubb:

12, 7550 Hommelvik
Norsk Bassetklubb

Navn: Erik Kvam
Adresse: Nedre Nordbakkan 4, 7550 Hommelvik
Medlem av hundeklubb: Tdhklubb
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Navn: Trude Størdal
Adresse: Sandmarkveien
Hundeeier

20, 7550 Hommelvik

Navn: Monica S. Holden
Adresse: Svehøgda 163,7550 Hommelvik
Medlem av hundeklubb: Norsk Miniatyr Hundeklubb

Navn: Petter Mathisen
Adresse: Bjørnmyra 41, 7550 Hommelvik
Medlem av hundeklubb: Norsk pyreneerhundklubb

Navn: Gerd Oddveig Jensen
Adresse: Tverrveien 35, 7560 Vikhammer
hundeeier
Navn: Beate Brufors Sandnes
Adresse: Armfeldtsvei 11, 7562 Hundhamaren
Medlem av hundeklubb: Norsk Terrier Klubb. Avd Trønderlag
Navn: Heidi Steine
Adresse: Lassvebergveien 14, 7562 Hundhammer
Medlem av hundeklubb: Norsk Bearded Collie Klubb

Navn: Solfrid Buvik
Adresse: Hans Nissens gt.10, 7018 Trondheim
Medlem av hundeklubb: Nidaros Brukshundklubb
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