
 
 

Høring om forskrift om hundehold i Porsgrunn kommune 

Vi takker for at vi har fått tilsendt høring om båndtvang i kommunen, dette er viktig og vil gi 

konsekvenser for mange hunder i kommunen.  

Vi i Retrieverklubben Telemark mener at det kan være greit med båndtvang i enkelte områder, men 

at det bør være mulighet til å ferdes med hund uten bånd f.eks på stier og skogsområder. De fleste 

hundeeiere er ansvarsbevisste og i stand til å vurdere om det er forsvarlig å la hunden sin gå løs eller 

ikke.  Veldig mange hundeeiere har god kontroll på hunden sin, og trenger ikke bånd. Hunder har 

behov for å bevege seg fritt. Det handler om dyrevelferd, dyr er ikke er skapt for å leve hele livet i 

bånd, og det handler om å la hundeeiere ta ansvar for egen hund. Vi stiller oss tvilende til at krav om 

å ha hunder i bånd vil gi færre uheldige episoder mellom hund og mennesker. Ofte er det nettopp 

båndet som skaper konflikter og farlige situasjoner. Folk som ikke har hund forstår ikke hvordan de 

bør oppføre seg rundt en hund. De vil heller aldri måtte lære seg det, for vi hundeeiere må ta alt 

ansvar. Saken med hunden Bob, sprer frykt blant oss hundeeiere. Det er slått fast av hundeeksperter 

at han overhodet ikke er aggressiv, men han er likevel dømt til døden. Det vitner om veldig liten 

rettssikkerhet for hundene våre.  

 

Samfunnet har også ansvar for å sørge for at hundens rettigheter blir oppfylt.  

 

Vi mener at godt hundehold, positiv hundeoppdragelse, det å skape gode relasjoner mellom eier og 

hund er grunnleggende for at hunder kan løpe fritt i områder. Det handler om lydighet samt å forstå 

hundespråk. Hunder kommer med ulik personlighet og ulike behov. De fleste hunderaser er avlet for 

spesifikke arbeidsoppgaver og man innretter seg etter hva slags rase man har valgt.   

Kan man ikke legge til rette områder for aktivisering, og økt kunnskap om hunders behov, heller enn 

å innføre forbud og begrensninger.  

Vi trenger områder der man kan trene og kurse ekvipasjer i trygge omgivelser, og gjerne organisert 

av dyktige hundeinstruktører som bruker positiv treningsmetoder for hund.  

Med fysisk og mentalt aktivisering av hund kan man også forhindre unødvendig 

frustrasjon/aggresjon. De har behov for å bevege seg i en form som vi mennesker ikke har mulighet 

til å klare fysisk. Vi tenker at dette er viktig å tenke over før man innfører båndtvang.  

Vi i Retrieverklubben Telemark har som det fremkommer av navnet hunder som er avlet frem for å 

apportere, da spesielt i jakt. Hvor skal disse hundene få utløp for dette dersom det er båndtvang 

overalt? Hvordan skal man lykkes med innkalling/ søksarbeid dersom man ikke har terreng der man 

kan trene?  

Det er hver enkelt hundeeiers plikt og sørge for at hundens ve og vel blir ivaretatt, samtidig som vi 

har ansvar for at hunden skal oppføre godt sammen med andre hunder og mennesker. De aller fleste 

hundeeiere tar dette ansvaret seriøst, men det blir lagt hindringer i veien når resten av samfunnet 

stadig gjør det vanskeligere å være en slik ansvarlig hundeeier. Det er en urovekkende utvikling når 

hunders normaladferd blir sett på som farlig eller problematisk og må begrenses. Dyr må også ha 

rettsvern og rettigheter.  

Hver enkelt kommune bør bidra til å gjøre det enkelt for mennesker å ha hund. Vi mener verdien av å 

ha en hund gir samfunnet flere goder enn man kanskje er klar over. Flere mennesker kommer seg ut i 



 
 
frisk luft og vi vet at det nå er dokumentert at det å ha en hund gir en god effekt både psykisk og 

fysisk til både eier og resten av familien. Bruk av hunder til mange forskjellige oppgaver blir mer og 

mer vanlig.  

Ansvarlige hundeeiere imøtekommer dyrets behov for bevegelse og får automatisk samtidig en 

helsegevinst selv ved å være aktiv.  

Når dette er sagt, mener vi det er forsvarlig med båndtvang i områder der det kan være uheldig at 

hunder ferdes fritt. Som f.eks ved skoler og barnehager i åpningstiden, på kirkegårder og i bybilde.  

Når det gjelder bjeffing, så er dette i noen grad rasebetinget, mange raser skal varsle når det kommer 

fremmede, men det kan også være et symptom på kjedsomhet og forekomme oftere jo mindre 

aktivitet hunden får, så alt henger sammen. Derfor er det viktig at kommunene ikke stenger all 

mulighet til å løpe fritt.  

Vi oppfordrer alle hundeeiere til alltid å plukke opp etter hunden sin. Men vi ser også at det kunne 

gjort seg med flere søppeldunker mange steder, som vi tror ville gjort det litt lettere for mange. 

Med vennlig hilsen oss i styret  

Retrieverklubben Telemark 

Ane Gjelle, leder 2017 

  



 
 
 


