NORSK KENNEL KLUB
Region Oslo/Akershus

Oslo kommune
Friluftsetaten
Postboks 1443 Vika
0115 Oslo

Oslo, 30. juni 2008

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I
OSLO KOMMUNE FRA NORSK KENNEL KLUB REGION
OSLO/AKERSHUS
Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus er generelt sett tilfreds med Oslo kommunes
forslag til hundeholdsforskrifter – vi ser disse også i sammenheng med forskriften om
dressurområder som nå har fungert i ca ett år. Vi er opptatt av å gi både hundeeiere og den
øvrige befolkning fruktene av et godt og ansvarsbevisst hundehold, samtidig som eventuelle
uheldige effekter av uansvarlig hundehold tas opp i det enkelte tilfelle og ikke straffer alle
hundeeiere.
Vi har følgende konkrete kommentarer til forslaget:
Ad §1: Vi foreslår at det også henvises til forskriften om dressurområder i denne paragrafen,
for å få et mer helhetlig bilde av bestemmelsene for hundehold i Oslo kommune.
Ad §2b: Vi kan ikke støtte et så bastant forbud mot å ha løse hunder under kontroll i
tilrettelagte friområder. Vi viser i denne sammenheng til §4 i Hundeloven av 4. juli 2004 som
fastsetter vilkår for å ha hund løs, der kravet om kontroll er ufravikelig og der hundeholderen
skal utvise særlig aktsomhet dersom det er barn i nærheten. Behovet for ytterligere
innskjerping av båndtvangbestemmelsene utgjør, slik vi ser det, en klar og ny begrensning
for hundeeiere.
Vårt forslag er at pkt 2b) oppheves, eventuelt at det under dette punktet henvises til
hundelovens §4 som gir hundeeiere anledning til å ha hund løs dersom den er under full
kontroll.
Ad §4: Vi kan ikke akseptere et absolutt forbud mot hund i skolegårder etc. Hundelovens §6
gir kommunen anledning til å ”gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig
innestengt eller inngjerdet … i parker, på og ved skoler, barnehager …..”. Kommunen har
således ikke adgang ti å totalforby hunder på skoleområder. I tillegg er forbudet er slik vi ser
det unødvendig og uheldig, ikke minst siden det kan være aktuelt å gå gjennom skolegårder
for å gå naturlig tur med hunden.
Vi foreslår i stedet at det innføres båndtvang på slike steder som omtalt i §4, i tråd med
hundelovens §6.
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Ad §5: Som en konsekvens av at vi foreslår åpning for å ha hund i bånd på skoleområder,
bør det tas med et tillegg til §5, for eksempel i slutten av 1. setning: ”skiløyper, samt på
skoler, skolegårder og barnehager”.

Oslo kommune, Friluftsetaten, har ikke kommet med forslag om å begrense hundeholdet.
Bydel Stovner, Administrasjonen, har derimot kommet med et slikt forslag. Til dette har vi
følgende kommentar:
Hundeloven gir ikke kommunen anledning til å sette slike begrensninger på antall voksne
hunder. Hundelovens §12 åpner for at ”kommunen kan sette vilkår for å holde mer enn et
bestemt antall hunder i en husholdning”, og gir således ikke kommunen anledning til å
totalforby dette. Det er hvordan en hundeeier holder sin(e) hund(er) som avgjør graden av
sjenanse og ikke antall hunder som holdes. Det finnes hundeeiere med mange hunder som
ikke sjenerer, og det finnes hundeeiere med en hund som sjenerer. Det finnes pr i dag ingen
rettskraftig rettsavgjørelser som viser at en kommune har lov å bestemme hvor mange
hunder som er tillatt i en husstand, så lenge vi ikke er i konflikt med Hundeloven,
Dyrevernloven el lignende. Det er enkeltstående aksjoner mot de dyreeiere som lager
problemer som bør iverksettes og ikke regler som også rammer de som har et problemfritt
dyrehold som ikke sjenerer.

Vi vil gjerne holde kontakt med kommunen om forskriftene, og imøteser videre kontakt og
dialog i sakens anledning. Ta i så fall kontakt med styreleder Jon G. Olsen, nkk.osloakershus@klubb.nkk.no eller mobil 91 77 8776.

Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus

Jon G. Olsen
styreleder

