Svar på høringsinvitasjon
Deres ref: 2011/1494 – 5

Høring angående hundehold i Malvik kommune.
Som en generell kommentar til lovforslaget ser det for oss ut til at dette er en ganske streng
anvendelse av hundeloven (LOV 2003-07-04 nr 74).
§5
Når det gjelder hundeluftegårder på privat grunn bør disse plasseres såpass langt fra
tomtegrensen at verken naboer eller forbipasserende skremmes ved oppløp inne i
hundeluftegården. Dette bør ha tilbakevirkende kraft, slik at feilplasserte hundeluftegårder må
flyttes. 4 meter virker som en passende grense. Dispensasjoner bør vurderes på strengeste vis
da bjeffende aggressive hunder kan virke skremmende for forbipasserende og naboer.
§6
Hundeloven gir kommunene adgang til å begrense antall hunder i husholdningene §12, noe
som har vært en omdiskutert praksis der dette har vært gjennomført (Oppegård, Follo,
Enebakk, Ås, Ski) og med mange klagerunder mot fylkesmann etc. Vi mener at å begrense
hundehold i private hjem, ikke er en vei å gå for å sikre verken dyrevelferd eller nabofreden.
Det er måten hundeholdet praktiseres på som vil være avgjørende, ikke arealet på tomten eller
antallet hunder som sådan. Vi forventer at hundeeiere forholder seg til hundeloven og skjøtter
sine hunder i henhold til denne, og utover denne loven er en slik begrensning en utilbørlig
inngripen i personlige anliggender.
Vi foreslår at § 6 skrives om til ” …og orden, bør en husstand ikke ha mer enn 3 voksne
hunder…” og at man vektlegger at det forventes at hundevelferden må opprettholdes også i
husstander med lite uteareal.
Hvis man likevel velger å innføre begrensning på maksimalt 3 hunder pr husstand, bør det
være en enkel prosedyre for å søke om dispensasjon for avl og andre forhold som gjør at økt
antall hunder ønskes.
§8
Med de foreslåtte restriksjonene i båndtvangen vil det være naturlig å legge til rette for flere
større hundeluftegårder der hunder kan slippes uten å skremme og sjenere øvrige brukere av
friareal. Disse bør anlegges før loven trer i kraft. Disse bør anlegges i samråd med foreninger
og myndighetspersoner, slik at de legges på riktig sted. Det bør være minimum to slike
områder i en så stor kommune som Malvik.
Vi foreslår derfor at § 8 i forslaget til rådmannen skrives om til ”Malvik kommune skal
snarlig godkjenne utlegging av to dressurområder…”
Link til saken fra Ski/Follo: http://www.lykkejegeren.com/Articles/Kommune.pdf

