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Høring om forslag til endringer i lov om hundehold (hundeloven) 
 
Dyrebeskyttelsen Norge viser til Landbruks- og matdepartementets høringsbrev datert 
1.september 2021, og vil med dette komme med høringsinnspill som gjelder endringer i lov 
om hundehold.  
 
 
Dyrebeskyttelsen Norges synes det er mye positivt i forlaget til endring i hundeloven, blant 
annet at det er mer fokus på forebygging for å unngå konflikter mellom hund og eier og 
samfunnet.   
 
Under er våre kommentarer til endringsforslaget:  
 
§ 1. Lovens formål, og forholdet til andre lover 
  
Dyrebeskyttelsen Norge synes formålsparagrafen får frem blant annet at det hundefaglige 
perspektivet også må vektlegges i loven. Det vi savner er at teksten også sier noe om 
hundens egenverdi, jf. dyrevelferdsloven § 3. Dette mener vi er viktig når man for eksempel 
omtaler avliving.  
 
§ 2 Definisjoner 
 
Punkt e.3. - bittlesjoner, som medfører tap av vev, likevel ikke hakk i andre hunders øre, 
 
Denne setningen mener vi er lettere å forstå dersom komma etter bittlesjoner tas bort.  
 
Punkt f. - angrep: en målrettet bevegelse mot et annet dyr eller et menneske, der handlingen 
objektivt sett er egnet til å skremme eller skade. 
 
Denne definisjonen mener Dyrebeskyttelsen Norge kan gjøre lovfortolkningen vanskelig. 
Det synes vanskelig å bruke begrepet objektivt i denne definisjonen. Alle mennesker vil 
oppleve situasjon med hund individuelt ut fra sine erfaringer og opplevelser. Hva som vil 
være en målrettet bevegelse som er egnet til å skremme, vil ofte være opp til den enkelte og 
kan innebære alt fra en hunds positive lekatferd til aggresjon.  



 

 
 
§ 3 Generelt aktsomhetskrav 
 
I paragrafen står det blant annet at «Hundeholderen skal forebygge og vise aktsomhet for å 
hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på mennesker, husdyr, vilt eller 
eiendom.» Dyrebeskyttelsen Norge mener det kreves god kompetanse for å utføre dette – se 
vår kommentar til krav om kompetanse. 
 
Dyrebeskyttelsen Norge mener det bør spesifikt stilles krav til at oppdrettere avler hunder 
med et lynne som gjør de skikket til å takle det livet de skal leve, både med hundeeier og i 
samfunnet generelt.  
 
§ 3 a Kompetanse 
 
Her ønsker departementet ikke å lage en rigid definisjon på hva som er nødvendig 
kompetanse og heller ikke å legge inn et konkret krav om kursbevis, siden behov for 
kompetanse både kan variere mellom de ulike hundehold. 
 
Dyrebeskyttelsen Norge synes det er bra med krav om kompetanse, men mener det bør gis 
mer konkrete føringer enn det som foreslås i paragrafens ordlyd. For de aller fleste 
hundehold vil det foreligge en felles kunnskapsbase, som vi mener alle hundeeiere må ha 
kjennskap til. Denne kunnskapen kan for eksempel være tilgjengelig i form av en forskrift, 
og med et internettbasert kurs med «eksamen». Det finnes i dag god informasjon i 
Mattilsynets brosjyre «Veiledning om hold av hund», som kan være et godt utgangspunkt 
for alle typer hundehold.  
 
Paragraf 5 Forbud mot å gå fra bundet hund 
 
Her mener Dyrebeskyttelsen Norge at lovteksten ikke beskytter hunden, men gjør det mulig 
for hundeeier å forlate hunden i hjelpeløs tilstand.  
 
Ved å forlate bundet hund uten tilsyn, vil det alltid være en risiko for at hunden kan utsettes 
for ubehag og fare som den ikke har mulighet til å trekke seg unna. Det vil også være en 
risiko for at hunden kan blir stjålet. Vi mener lovteksten ikke tar dette på alvor.   
 
§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m 
 
Her mangler vel en beskrivelse av bokstavene a-f? Uten beskrivelsen vil dette avsnittet 
fremstå som uforståelig. 
 
Siden det er forsøkt å veilede kommunene uten særlig godt resultat, mener 
Dyrebeskyttelsen Norge at alternativ 2 bør velges. Det er viktig med en overordnet instans 
som skal godkjenne kommunenes fastsettelse av båndtvang utover den ordinære 
båndtvangen mellom 1.april og 20. august.  
 
§ 9 Unntak fra sikringsreglene 
 



 

 
Punkt g – som er unntak fra sikringsreglene for jakthunder. Her mener Dyrebeskyttelsen 
Norge at unntaket kun bør gjelde organisert jakthundtrening og jakthundprøve.  
 
Det bør gis eget unntak for trening av hunder som brukes til dyreassisterte intervensjoner 
(DAI), for eksempel terapihunder og besøkshunder. DAI er relativt nytt i Norge, men er et 
veldig viktig tiltak der dyr brukes aktivt i samhandling med mennesker. I dette unntaket bør 
man også ha førerhunder og servicehunder. Det skal ikke være behov for at kommunen må 
godkjenne et unntak med forskrift eller enkeltvedtak for disse hundene i arbeid.  
 
§ 10 Løse hunder 
 
I forslaget til lovtekst står det blant annet «Unnlater hundeholderen å hente hunden innen 
rimelig tid, likevel ikke mindre enn en uke, etter at han eller hun er varslet personlig eller 
ved egnet kunngjøring, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Er det fastsatt 
krav om merking etter § 13, skal politiet søke å opprette direkte kontakt med den person 
hunden er registrert på.» 
 
Dyrebeskyttelsen Norge mener avliving kun skal vurderes i tilfeller der man mistenker at 
hunden har atferdsutfordringer som kan gjøre den farlig for mennesker eller andre dyr, og i 
tilfeller der hunden har alvorlig sykdom som ikke lar seg behandle. Dette må det være 
kvalifiserte personer som vurderer og avgjør, f.eks. atferdskonsulenter og veterinærer.  
 
Her vil Dyrebeskyttelsen Norge poengtere at dersom det er krav om at alle hunder skal 
være ID-merket, vil det være mye lettere og raskere å gjenforene hund og eier.  
 
§ 13 Merking av hunder 
 
Vi er enig i at det ikke er behov for å endre § 13 i hundeloven. Det er derimot et stort behov 
for å få pålagt ID-merking av norske hunder, og det bør prioriteres å få dette forskriftsfestet 
så raskt som mulig. ID-merking er viktig for sikker identifisering av den enkelte hund, og 
for å koble hund og eier sammen på en mer effektiv måte. Pålagt ID-merking av hund vil 
også være viktig for å kunne drive effektivt tilsyn med blant annet avl, ved import av hund, 
samt bruk ved beredskap for eksempel ved smittsomme sykdommer.    
 
§ 17. Politiets forebyggende virkemidler 
 
Tvangsmulkt mener vi vil være et godt virkemiddel for politiet. 
 
I teksten står det blant annet «Dersom hundeholderen ikke overholder politiets vedtak kan 
politiet gjennomføre tiltaket for hundeholderens regning. Så langt det anses praktisk mulig 
og forsvarlig, bør politiet søke å omplassere eller selge en hund fremfor å avlive den.». 
 
Dyrebeskyttelsen Norge mener det er veldig bra at det legges opp til omplassering før 
avliving. Vi reagerer allikevel på ordlyden «praktisk mulig». Er det slik at en hunds liv skal 
avgjøres for eksempel av politiets ressurser?  Vi mener dette kan åpne opp for å avlive 
hunder som fint kan omplasseres. 
 



 

 
Videre bør ikke eiers økonomi begrense muligheten for at hunden omplasseres. Dette må 
også gjelde for ankesaker som kan trekke ut, der hunden står lenge i midlertidig forvaring. 
Om det er forsvarlig å omplassere bør bestemmes av atferdsspesialister og veterinærer.  
 
Denne kommentaren gjelder også for § 18 og § 18a. 
 
 
§ 18 Avliving eller omplassering av en hund etter angrep eller skade på menneske 
 
Dyrebeskyttelsen Norge mener det er veldig viktig å ha mulighet for å innhente en 
sakkyndig i saker der det fattes vedtak om avliving.  
Vi tenker alle de tre forslagene til krav om kompetanse som departementet foreslår, bør 
kunne ha tilstrekkelig kunnskap til å uttale seg i slike saker. Vi mener det er viktig at den 
sakkyndige både har formell kompetanse og mye praktisk erfaring. Det bør derfor foreligge 
et minimumskrav til antall hunder som tidligere er vurdert. 
 
 
§ 22 Forbud mot at en person skal kunne ha med hund å gjøre 
 
Dyrebeskyttelsen Norge har her en kommentar til dette med varig forbud. Slik vi forstår det 
ut fra høringsnotatet, er varig forbud mot å holde hund i realiteten et forbud i fem år. Dette 
mener vi er en veldig uheldig praksis. Et varig forbud bør i all hovedsak være varig, eller 
vare til personen eventuelt har blitt vurder på nytt og funnet skikket til å ha hund.  
 
 
§ 24 Politiets forvaring av hund og § 26 Ansvar for kostnader 
 
Når det gjelder politiets forvaring av hund etter § 24, kan det blant annet kreves at hunden 
skal settes på kennel og at det er hundeier som skal betale utgiftene forbundet med transport 
og kennelopphold (§ 26). I slike situasjoner er det ofte uavklart om hunden har påført noen 
skade og om vilkårene for avliving er oppfylt.  
 
Det er kostbart å ha hund på kennel, og mange hundeeiere vil ikke ha økonomisk mulighet 
til å betale kennelopphold over lenger tid. Det betyr at hundeeier i realiteten ikke får 
anledning til å ivareta sine/hundens interesser og rettigheter. 
 
I mange tilfeller mener Dyrebeskyttelsen Norge at politiets forvaring av hund er et 
unødvendig og uforholdsmessig inngripende tiltak, spesielt i saker som blant annet gjelder 
mindre bitt, rifter og skraper forårsaket av hund. Vi viser her til 
forholdsmessighetsprinsippet (et krav om forholdsmessighet mellom mål og middel, eller 
lovbrudd og straff).  
 
Det bør derfor legges opp til at andre tiltak skal vurderes før hunden tas i forvaring og 
settes på kennel. Slike tiltak kan være å forby hunden adgang til gitte steder, pålegge at 
hunden må bruke munnkurv i områder med tett bebyggelse og på offentlige steder, pålegge 
atferdstrening, pålegge båndtvang, kreve at hunden omplasseres mm. Dersom disse 
tiltakene ikke blir fulgt opp av hundeeier, vil forvaring være neste skritt. 
 



 

 
Ut fra et dyrevelferdsperspektiv mener Dyrebeskyttelsen Norge at langvarig opphold på 
kennel kan ha negative effekter også for hunden. Hundeloven bør derfor si noe om hundens 
rettigheter under forvaring og at det er viktig å ivareta velferden til det enkelte individ 
under kenneloppholdet. Et eksempel vil være en hund som krever mye metal stimuli daglig 
for å ha et godt liv.  
 
I høringsnotatet står det «Departementet foreslår å endre bestemmelsen slik at den blir en 
«kan»-bestemmelse, etter modell fra lov om dyrevelferd. Denne endringen vil kunne legge 
til rette for at det kan gjøres en rimelighetsvurdering av hvorvidt det er rimelig/forsvarlig at 
hundeholderen står for hele kostnaden. For eksempel dersom politiets saksbehandling går 
utover seks måneder bør det vurderes om det offentlige bør stå for den videre kostnaden. 
Dette vil imidlertid bare gjelde frem til endelig vedtak foreligger i saken.» 
 
Dyrebeskyttelsen Norge mener det er urovekkende når departementet bruker som eksempel 
at saksbehandlingstiden kan vare i seks måneder eller mer i saker der hunder er tatt i 
forvaring og skal oppholde seg hele denne perioden på kennel. Denne perioden vil dermed 
kunne utgjøre en relativt stor andel av hundens liv. Vi mener dette er for lang 
saksbehandlingstid i saker der hundene er tatt i forvaring, og vi har eksempler på at hunder 
står i fare for å bli avlivet fordi eier ikke har råd til å betale kennelkostnadene.  
Omplassering bør også kunne vurderes som løsning for å avslutte en sak, dersom det er 
mulig.  
 
 
§ 28 Straff 
 
Dagens hundelov har lik strafferamme uavhengig av lovbruddet. Dette mener 
Dyrebeskyttelsen Norge virker mot sin hensikt, og strafferammene bør nyanseres. Vi mener 
det er viktig at tiltakene fremstår som rettferdige og forholdsmessige i forhold til type 
lovbrudd som er begått. Det å ta i bruk overtredelsesgebyr i tillegg til bøter og fengsel, 
mener Dyrebeskyttelsen Norge vil kunne ha en god effekt, slik at flere hundeeiere etterlever 
loven.  
 
Loven bør utformes slik at den oppfordrer til rettskaffenhet og slik at de som varsler eller 
anmelder noen for brudd på hundeloven, kan være sikre på at hunden blir i varetatt på best 
mulig måte og at det er eier som får en hensiktsmessig og effektiv straff. 
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Veterinærfaglig rådgiver 
 

 


