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Høringssvar på Endringer i lov om hundehold – Hundeloven

Hundeloven bør generelt endres slik at hunder får mye bedre rettssikkerhet.
Loven bør bli mer tydelig på at man ikke skal avlive hunder etter uønskede
hendelser. Avliving av hunder har ført til et høyt konfliktnivå de siste årene.

Hundeloven bør endres slik at grunneiere, bønder o.l. ikke kan avlive hund
på stedet om hunden jager eller angriper husdyr. En del husdyr f.eks. sau
kan angripe hunden først slik at hunden må forsvare seg selv og hunden kan
da risikere å bli avlivet. En hund har også en svært høy personlig verdi for
eieren, i motsetning til en sau som kun har en liten økonomisk verdi for
bonden. Når en hund da blir skutt for å avverge en liten økonomisk skade,
fører det til en stor belastning og ofte psykiske skader for hundeeieren som
da har mistet sin «beste venn».

Hundeloven bør endres slik at politiet ikke kan avlive hunder som har
angrepet mennesker eller dyr, med mindre det er svært alvorlig skade.
Mange hunder vil bare hoppe opp for å hilse og dermed kan man få merker
og sår av klørne, man kan også bli bitt ved uhell, men dette burde ikke være
grunn nok til avliving. Hunden bør først vurderes av adferdsspesialister. Om
hunden ikke vurderes som aggressiv så bør den få leve videre med eieren
sin. Igjen så vil avliving av hunden føre til en stor belastning og ofte psykiske
skader for hundeeieren.

Det er viktig at myndighetspersoner som skal fatte vedtak om avlivning, eller
ikke avlivning, sterkt vektlegger de hundesakkyndige som har adferdstestet
hunden. Det bør også gis adgang til å be om ny hundesakkyndig vurdering
ved evt. prøving av avlivningsvedtak i domstolen.



I Norge så har vi 6 forbudte hunderaser. Norge er i dag det eneste landet
med et forbud mot hunderasen tsjekkoslovakisk ulvehund. Rasen er ikke
ansett som en farlig hund i noen andre land og det finnes ingen forskning
som tilsier at denne rasen er farligere enn andre lovlige raser. Raseforbudet
på tsjekkoslovakisk ulvehund bør derfor oppheves.

Med vennlig hilsen

Andreas Ring

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


