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HØRINGSUTTALELSE VEDR. LOKAL FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I
MALVIK KOMMUNE (ref.: 2011/1494)
Norske Redningshunder DIO 10 Trøndelag har flere kommentarer vedr. revideringen av
lokal forskrift om hundehold i Malvik Kommune.
Norske Redningshunder er opptatt av at våre ekvipasjer skal ha gode og relevante
treningsmuligheter i alle kommuner i Norge.
Sikring av hunder
Vi mener at §4 i deres lokale forskrift med spesifisering på hvilke hunder som er unntatt
bestemte områder strider med §9 i lov om hundehold. Kommunene har ikke hjemmel i lov
til å lage lokal forskrift som strider med §9.
Båndtvang
Ved fastsettelse av båndtvang etter §6e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av
kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å
beskytte har sitt leveområde. I kommunens lokal forskrift er det utvidet med båndtvang i
hele kommunen noe vi mener kommunen ikke har hjemmel til i følge lov om hundehold.
Ekstraordinær båndtvang
I følge §6f i lov om hundehold har kommunen mulighet til å innføre båndtvang først når
ekstraordinære forhold gjør det nødvendig for å beskytte viltet. Slik båndtvang kan bare
innføres i områder hvor viltet man ønsker å beskytte, har sitt leveområde. Vedtak om
ekstraordinær båndtvang bør behandles ved hvert enkelt tilfelle. Det skal fattes vedtak av
kommunestyre eller etter delegert myndighet fra kommunestyre. Ekstraordinær båndtvang
skal kunne påklages til fylkesmannen i hvert enkelt tilfelle.
Etablering av hundegård
I kommunenes lokale forskrift §5 pålegges hundeholder en ekstra søknadsplikt ved
oppføring av hundegård med gjerder som har høyde på 1,2m eller mer. Vi mener at
etablering av hundegård er en byggesak og dekkes av Byggesaksforskriften §4-1 a og c.

§5 begrenser muligheten for å ivareta §1 i lokal forskrift, viser til punktet angående
ansvarlig hundehold som skal ivareta hensynet til trygghet. Med en begrensning på
gjerdehøyde mener vi at hunden ikke er forsvarlig innestengt.
Hvis kommunen har hjemmel i lov til å pålegge søknadsplikt ved oppføring av hundegård
anbefaler vi at grensen på gjerdehøyde settes til 1,8m som er normal høyde på de fleste
ferdige hundegårdsystem.
Konklusjon
I følge lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold mener vi at §§ 3, 4, 5 og 7 i lokal forskrift om
hundehold i Malvik Kommune ikke er i henhold til loven.
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