BÅNDTVANG
Å kunne løpe fritt er en del av hunders naturlige atferd. NKK er derfor i mot forslag om å
utvide båndtvangen til å gjelde hele året. Dette vil være å frarøve hundene muligheten til
et fullverdig liv.

Den allerede eksisterende Hundeloven gir
hjemmel for å slå ned på hunder som oppfører
seg truende. Blant annet har kommunen rett
til å bestemme at politiet kan pålegge
båndtvang eller bruk av munnkurv på enkelte
hunder som kan forulempe folk eller dyr.
Løse hunder kan også utenom
båndtvangstiden tas opp og leveres til politiet
og reglene om nødrett og nødverge gir enhver
person mulighet til å forsvare seg eller andre
(også sin egen hund) i faresituasjoner.
Her åpner loven også for at den angripende
hunden kan håndteres på måter det ellers ikke
er adgang til – noe som kan føre til at den blir
skadet eller avlivet.
Det finnes derfor allerede sterke tiltak mot
løse hunder!

frarøvet muligheten til normal atferd – noe
som vil være svært dårlig dyrevelferd.
I utkastet til ny lov om dyrevelferd står det
blant annet:
”Når mennesker holder dyr, tar vi samtidig
kontroll over hele dyrets livsløp, og dyret er
prisgitt det stell og den omsorg det blir gitt.
Hold av dyr innebærer med få unntak en
frihetsberøvelse og setter nødvendigvis visse
begrensninger i forhold til dyrenes normale
atferd i naturen.”
Å skulle sette enda flere restriksjoner på
hunders mulighet til å være nettopp hund blir
derfor uforsvarlig.
At ikke alle liker hunder er en realitet, men et
forslag som ensidig retter seg etter disse
menneskenes behov og nekter hunder å gå løs
innenfor byens og tettbygde strøks grenser
mener NKK bør forkastes.

Mennesket skylder sin beste venn at vi også
tar hensyn til hundens velferd. Det vil ikke
være mulig med et enda mer restriktivt
regelverk.

Hund og eier

Lite hensiktsmessig

Frihetsberøvelse
Hunder trenger mosjon og er avhengig av å
leke siden de kommuniserer ved hjelp av
kroppsspråk. Å frarøve dem muligheten til en
naturlig uttrykksmåte i urbane strøk tvinger
eierne til å ”gjemme bort” hundene langt ute i
marka eller i andre mer øde deler av landet.
Slike regler vil gjøre det svært vanskelig å ha
hund i byen.
NKK er forberedt på å forfølge saken rettslig
dersom det skulle vise seg å være nødvendig.

Dårlig dyrevelferd
Hunder i urbane strøk vil gjennom et
eventuelt vedtak om helårs båndtvang bli

Hundeeiere er antakelig noen av de mest
flittige brukerne av parker og friområder året
rundt.
Det vil dessverre alltid finnes noen få
hundeeiere som ikke er seg sitt ansvar bevisst,
men NKK mener at å lage en forskrift som vil
ramme alle er galt og vil føre til at dyrene
straffes preventivt for gjerninger de høyst
sannsynlig aldri kommer til å foreta seg.

