Malvik Kommune
v/ rådgiver
Lars Slettom
Areal og samfunnsplanlegging
Trondheim 27/4-2012
Svar på høring om revisjon av lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune fra Norsk
Kennel Klub, Region Trøndelag
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.
NKK kommentar:
1. strekpunkt:
- Legge til rette for Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til
trygghet og alminnelig ro og orden.
- Se også forslag under § 8.
NKK foreslår teksten endret til fremsatt forslag.

§ 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.
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.
NKK kommentar:
- Unntak fra forskriftens §3 er arrangement i regi av registrerte hundeorganisasjoner
tilsluttet Norsk Kennel Klub og Norges Jeger- og fiskeforbund når hunder er under
kontroll.

-

Unntatt fra forskriftens § 3 er godkjente førerhunder for synshemmede når der er
under kontroll.

NKK foreslår teksten tatt inn i § 3.
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 tilknytninger til områder som mfattes etter bokstav a
og b.
d) I nedslagsfeltet til Bjørnmyra høydebasseng (j.f. kommuneplanes 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
f) På og ved serveringssteder og parkeringsplasser i tilknytning til markaområdene.
g) På inngjerdet område på innmark der husdyr oppholder seg.
§ 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.
§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.
NKK kommentar:
Denne paragrafen er nok definert pga. et eller flere konkrete tilfeller av uvettig plassering av
hundegård, og da gjerne uten at nabo er konsultert i saken. Et godt hundehold innbefatter
også at hunder kan stå ute uten annet tilsyn enn at alminnelig ro og orden ivaretas. Det vil si
at de ikke nødvendigvis overvåkes visuelt til enhver tid, men, det er en klar forutsetning at
nabo konsulteres før bygging av slike innretninger. Det eksisterer offisielle retningslinjer for
klagebehandling i slike saker.
Til teksten kan følgende sies:

Etablering av hundegårder bør være uten søknadsplikt, jfr. byggesaksforskriftens § 4-1,
bokstav a.. Her bør hensynet til tiltaket fremholdes som et positivt element for å ivareta sikre
og gode forhold for hundeholdet. En forsvarlig innhegning må ses som et langt bedre tiltak
enn f.eks en kjetting, eller løpestreng som er anlagt innenfor egen eiendom. En innhegning vil
utgjøre en bedre sikring av hundene, både for deres egen skyld, men også for de som av en
eller annen årsak kommer inn på eiendommen uten oppsikt.
I NKKs etiske retningslinjer for hold av hund presiseres det at ”Et godt hundehold forutsetter
at hunden ikke er til ulempe for omgivelsene”. En hundegård er absolutt et godt tiltak for
dette.
Hva gjelder høyde på hundegård, vil en etterlevelse av teksten skape et problem i seg selv. En
hundegård på 1,1 m, utgjør ikke en sikring av hundene eller omgivelsene, og vil kunne gi
utilsiktede hendelser. Hundegårder for hunder av størrelse 50-60 cm mankehøyde bør være
min. 1,5 m.
NKK foreslår at etablering gjøres søknadsfritt. Det kan imidlertid oppfordres til tiltaket.
§ 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.
NKK kommentar:
I Hundelovens § 12 står følgende: ” For å vareta folks og dyrs sikkerhet og ro og orden kan
kommunen i forskrift sette vilkår for å holde mer enn et bestemt antall voksne hunder i en
husholdning eller på en eiendom.”
NKKs påstand er, at det er ikke antallet hunder som er problemet. Heller hundeholdet. I tillegg
vil en slik begrensning utgjøre et større problem for de som, enten har hunder i jobberelatert
tjeneste eller også oppdrettere. For en oppdretter tar det min. to – 2 – år å erstatte en
avlshund. Dette gjør det da umulig å opprettholde et godt oppdrett uten at man går ut over
forskriften slik den er foreslått. I tillegg har vi lang erfaring for at det ikke er denne kategorien
hundemennesker vi har problemer med. De som går ut over de etiske retningslinjer NKK har
for oppdrett, blir like gjerne anmeldt til Mattilsynet av organisasjonen selv. I tillegg har NKK
også avlsbestemmelser som gir en trygghet i dette.
Slik det fremstår er dette heller en sak for utøvende myndighet heller enn forskifter. Ro og
orden kan ikke defineres i forhold til antall hunder.
NKK foreslår paragrafen strøket.
§ 7. Om ekstraordinær båndtvang
Malvik kommune kan ved særlige vanskelige snøforhold gjøre vedtak om ekstraordinær
båndtvang for å beskytte viltet i kommunen.
§ 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.
NKKs kommentar:
Kommunen bør tilstrebe å legge til rette for et godt hundehold i kommunen gjennom
delaktighet og samarbeid med hundorganisasjonene. Heller enn å ”godkjenne”, bør
kommunen invitere til dialog med de disse med henblikk på å finne frem til gode løsninger.
NKK foreslår paragrafen strøket. Vi foreslår videre at følgende tekst tas inn som strekpunkt
under § 1:
5. strekpunkt: Legge til rette for dressur og mosjon av hund.
§ 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.
NKKs kommentar:
Viser til vanlige ordensbestemmelser som ivaretar dette punktet: Brudd på ordensreglementet
er en sak for utøvende myndighet, i dette tilfellet Politiet.
NKK forslår primært at punktet strykes.
Subsidiært kan følgende tekst benyttes:
Av hensyn til andre skal ikke hunder stå ute i tilknytning til boligområder uten aktivt tilsyn fra
kl. 23.00 til 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.
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