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Hundeloven må løse det store problemet med laushunder i Karasjok og
Kautokeino.

Det må komme en paragraf som sier at politiet må ta i mot laushunder. Her
nekter de å ta i mot, og det er ingen andre som gjør det.

Det handler om hunder med eiere, men som sleppes alene ut for og lufte
seg. De er ute hele dagen eller flere dager før de kommer hjem når de vil.
Eier etterlyser ikke hunden. Det er ikke "løs sosialisering" på en hyggelig
måte. Det er hunder ingen følger med på. Hundene samler seg noen ganger
i flokker. Dette gir problemer for samfunnet: barn, turgåere, hundeeiere,
andre dyr. Folk blir bitt (mange bittskader siste 12 mnd), rein på beite blir
skadet og drept. Hver vinter blir rein nært bygda jaga av laushunder.
Laushundan har ikke blitt borte på tur. Eier har sluppet den ut alene. Lause
hunder blir påkjørt og slått. Hunder i bånd blir angrepet og drept. Noen har
med veistikker, stokk, stav på tur for å forsvare seg selv hvis laushund
angriper. For et år siden ble to hunder funnet skutt og drept. Dette er ikke
nytt. I alle år har det forsvunnet hunder her. Problemet har vart i alle år. I
januar 2021 sa politiet i Kautokeino til avisen at gjeterhunder i reindriften
kan gå lause. Det stemmer ikke når hundene ikke er på jobb. Problemet
handler ikke bare om gjeterhunder, men alle slags hunder. Noen sier det er
synd på hunden når den bare må være inne så de slipper den ut. Går ikke
tur. De hundene er ikke arbeidshunder. Noen blir sint på deg om du klager
på at hunden er løs, eller tar den fast.

Vi får ikke hjelp fra noen med laushunder. Vi vet ikke hvem er eier av de.
Politiet sier kommunen må løse problemet. Kommunen sier politiet må løse.



Ingen gjør noe. De sier vi må endre holdning. Holdningsendring må tvinges
med konsekvenser. Her er avisutklipp fra de siste 20 år som viser hvordan
det er:

https://www.nettavisen.no/nyheter/voldsom-konflikt-om-loshunder-blir-
skutt-og-brent-og-barn-og-voksne-redde-for-a-ga-ute-uten-stokk-eller-
vapen/s/12-95-3424074304

https://www.nrk.no/sapmi/loshunder-blitt-et-stort-problem-1.11666115

https://www.ifinnmark.no/her-stjeler-loshunden-jakka-til-maj-rita-na-setter-
hun-opp-stromgjerde-rundt-huset/s/5-81-1340861

https://www.nordlys.no/nyheter/ma-akseptere-loshunder-i-kautokeino/s/1-
79-1801886

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6nnVR8/loeshunder-skaper-frykt

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/zQRV9/fanget-rein-med-bare-nevene-
gjennom-bilvinduet

https://www.ifinnmark.no/nyheter/sykkelturist-angrepet-av-loshunder/s/1-
30002-2143213

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/redde-for-loshunder_-_-de-tar-oss-
ikke-pa-alvor-1.15070923

https://www.ifinnmark.no/karasjok/nyheter/dyrehistorier/da-denne-hunden-
ble-levnet-ute-i-kulda-i-timesvis-fikk-den-13-000-par-oyne-pa-seg/s/5-81-
444817

https://mobile.twitter.com/politifinnmark/status/735422516332797954

https://www.dagbladet.no/nyheter/sa-galt-kan-det-ga-om-hunden-din-ikke-
er-i-band/61370955

https://www.avvir.no/luovosbeatnagat-rohkkahedje-su-herggiid-vaiddan-jus-
oainnan-daid-nuppes/

https://www.avvir.no/luovosbeana-oaguhii-ealu-boazoeaiggat-cohkken-
manga-jandora/

https://www.avvir.no/vaccedettiin-gaskkahalai-golgobeatnagii-karasjogas/

https://www.avvir.no/golbma-beatnaga-rohkkahedje-su-vazzinmatkkis/

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