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Høringsuttalelse angående lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune
Vi på Sveberg Dyrehospital synes det er positivt at Malvik kommune gjennom ny forskrift om
hundehold ønsker å legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold. Vi som jobber ved
klinikken må vel kunne sies å være over gjennomsnittlig interessert i hund og hundehold, og har
mange års erfaring som hundeeiere. I tillegg er vi sannsynligvis de i Malvik kommune som hver dag
er i kontakt med flest hunder og hundeeiere. Vi har alle lest igjennom forslaget til forskrift og har
en del innspill og forslag til endringer/presiseringer. Sånn som forslaget fremstår nå kommer dette
til å legge mange begrensninger for hundeholdet til mange. Vi synes derfor det er viktig at man går
nøye gjennom nødvendigheten og meningen med hvert enkelt punkt, og ikke har med punkter
som er unødvendige eller ubegrunnede.
Dere skriver at årsaken til revideringen er flere saker i senere tid knyttet til hundeholdet i
kommunen. Nå vet ikke vi hvilke saker det gjelder eller antallet, men det er viktig å huske at det er
veldig mange hunder og hundeiere i Malvik kommune. Vårt inntrykk er at de aller fleste av disse er
seriøse hundeeiere. Det er mange forskjellige folk som har hund og som på de fleste andre
områder i samfunnet er det noen få som ødelegger for andre. Kollektiv straff i form av den
forskriften som nå er foreslått er meget uheldig. Mest sannsynlig vil dette i all hovedsak ramme de
seriøse hundeeierne som er pliktoppfyllende og følger loven, mens de som opptrer useriøst i dag
sannsynligvis vil fortsette med dette. Malvik kommune forsøker å profilere seg som en attraktiv
kommune å bosette seg i. En av de klare «salgsargumentene» til Malvik kommune er marka og
tilgjengeligheten av denne. Friluftsmennesker er ofte hundemennesker, og ved å gjøre hundehold i
kommunen vanskeligere er vi redd for at det vil svekke kommunens attraktivitet hos potensielle
innflyttere.
Sånn som forslaget til forskrift fremstår nå inneholder det etter vår mening alt for mange punkter.
Dette gjør at forskriften fremstår som noe voldsom og uoversiktlig. En del av punktene er
unødvendige siden de allerede er regulert i hundeloven og noen er dårlig formulerte/vanskelige å
forstå. Vi tror det er en fordel om forskriften gjøres så kort og lettfattelig som mulig, sånn at det
blir lett for alle å sette seg inn i den. Isteden for å ha flere punkter som allerede står i hundeloven
kan dere heller henvise til hundeloven innledningsvis. Det som inkluderes i den endelige forskriften
bør være kun det som gjelder spesielt for Malvik kommune.
Under har vi gått igjennom forskriften punkt for punkt med våre kommentarer og forslag i kursiv.
Forslag til revidert Lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune
Fastsatt av Malvik kommunestyre -/- 2012 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold
(Hundeloven), §§ 6, 9, 11 og 12.

§ 1. Formål
Malvik kommune vil med denne forskriften bidra til å:
-Legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar 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 forhold.
Dere bør se på formålene med forskriften. Første punkt høres jo bra ut, men hvem er det egentlig
Malvik kommune ønsker å legge til rette for i denne forskriften? Det virker ikke som det er hundene og
hundeeierne i hvertfall, da denne forskriften for det meste ramser opp begrensninger for hundehold. De
Det siste punktet er allerede regulert i hundeloven og trenger ikke presiseres her.
§ 2. Virkeområder
Forskriften omfatter regler for hundeholdet i Malvik kommune
§ 3. Båndtvang
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.
Dette reguleres allerede av hundeloven og er unødvendig å ha med i lokal forskrift.
2. I områder der bufe beiter, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet fra og med 1.
april til og med 30. september.
Her bør det presiseres hvilke områder dette gjelder. I følge Hundelovens § 6 kan dette kun innføres i de
områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.
Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9, unntak fra sikringsreglene.
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
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.
Dere bør ha en god begrunnelse for å innføre helårs båndtvang på alle disse områdene da dette vil
legge store begrensninger for hundenes muligheter til utfoldelse. Samtidig kan vi også se at det lett kan
skape uheldige situasjoner når mange hunder løper løse på områder hvor det ferdes mye folk, som f.
eks. Midtsandtangen på en godværsdag i helga. Samtidig så er det allerede båndtvang fra 1. april til
20. august som er den perioden det ferdes mest folk på disse områdene. På en kveld i vinterhalvåret er
det imidlertid lite folk som bruker området og det burde således ikke være noe problem om hunder er
løse. Vi vet at enkelte byer, bla Bergen, har innført båndtvang på bestemte tidspunkt i bynære parker og
arealer. Kanskje det kan gå an å se på en sånn løsning der man innfører båndtvang på de tidspunktene
der det ferdes mest folk? I Bergen er det f. eks. båndtvang frem til kl 20 på kvelden. Dette begrunnes bla
med at etter dette tidspunktet er det lite barn som ferdes på områdene og således mindre muligheter
for uheldige/farlige situasjoner. Vi vil anbefale at paragrafen forenkles til å gjelde færre steder da den
ellers vil stride mot hundelovens prinsipp om at «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.» Vi foreslår derfor denne ordlyden:
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 gravplasser, på og ved skoler, barnehager
c) På følgende områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder, i tidsrommet 7:00 –
20:00:
- Midtsand friluftsområde
- Vikhammerløkka
- Flatholman
§ 4. Om områder der hunder har begrenset adgang
Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager. Unntatt fra denne paragraf er førerhunder,
politihunder og offentlige ettersøkshunder i aktivt bruk.
Her bør det presiseres om dette kun gjelder inne i skole- eller barnehagebygg eller hele uteområdet. Det
virker unødvendig å ha totalforbud utenfor skole og barnehage. Innfør gjerne båndtvang (som i vårt
forslag til § 3), evt forbud i skole-/barnehagetid. Men et totalforbud kan neppe begrunnes på noen god
måte. Det er mange som krysser gjennom skoler på vei til turområder ol. Med hund i bånd når
skole/barnehage er stengt kan vi ikke se at dette er noe problem.
§5. Etablering av hundegård
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.
Denne paragrafen bør strykes i sin helhet da den vil føre til:
 merkostnad for kommunen med flere byggesaker
 færre hundeeiere etablerer tilfredsstillende hundegårder
Hundegårder med gjerde over 1,5m er søknadspliktige uansett.
§ 6. Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom i boligområde.
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.
3. Eiendommen må ha lukket og luktfri beholder for hundeekskrementer, eller annen ordning som
hindrer sjenerende ekskrementlukt fra eiendommen.
I følge hundeloven kan en kommune sette vilkår for antall hunder på en eiendom. De vilkårene dere
setter her virker imidlertid urimelige, da det vil innebære at meget få husstander i Malvik vil kunne ha
flere enn 3 hunder. Har Malvik kommune noen statistikk på at det skaper problemer når folk har flere
enn 3 hunder? Vår erfaring er at det gjerne er de som har flere hunder som ofte er de mest seriøse
hundeeierne, da dette gjerne er folk som driver aktivt med hundesport, oppdrett ol. Disse er snarere en
berikelse for hundemiljøet i kommunen enn et problem. Det burde ikke være disse dere ønsker å legge
begrensninger for. Foreslår at hele denne paragrafen strykes.
§ 7. Om ekstraordinær båndtvang
Malvik kommune kan ved særlige vanskelige snøforhold gjøre vedtak om ekstraordinær båndtvang for
å beskytte viltet i kommunen.
Dette er allerede regulert i hundeloven og kan strykes fra lokal forskrift.
§ 8. Om utlegging som dressurområde
Malvik kommune kan godkjenne utlegging av spesielt dressurområde. Dressurområdet skal ikke
komme i konflikt med allmennhetens interesser, beitende bufe og hensyn til viltet.
§ 9. Unntak fra sikringsreglene
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.
b) Organisert trening av hunder.
§ 10. Om ro og orden og renhold
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.
Her bør det presiseres om dette menes ute uten tilsyn eller generelt det å være ute. Ingen kan garantere
at hunden ikke bjeffer om man er ute og går en tur etter kl 23, så håper det dere mener er at hunder
ikke kan være ute uten tilsyn i dette tidsrommet. Et portforbud for hunder i dette tidsrommet er
uakseptabelt ut fra dyrevernsmessige årsaker. Vi har i mange tilfeller pasienter som på grunn av
behandling eller sykdom må på do flere ganger i løpet av natten. Disse kan ikke tvinges til å holde seg
inne. Og hva med hundeiere som kommer sent hjem fra skift, skal hundene deres tvinges til å holde seg
til morgenen etter? Vi foreslår en ny ordlyd:
2.
Hunder skal ikke stå ute uten tilsyn i tilknytning til boligområder i luftegård, løpestreng eller
lignende anretning i perioden 23:00 – 07:00.
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.

§ 11. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft fra -/-.2012 og erstatter forskrift om hundehold i Malvik kommune av
26.03.2007. Fra samme tid oppheves de deler av Politivedtekt for Malvik kommune av 26.3.2007 som
gjelder hunder, dvs. §§ 23, 24 og 25. Dispensasjon fra bestemmelsene må omsøkes kommunen.
Sveberg Dyrehospital
Ved Daglig Leder
Nicholas A Morgan

