NY HUNDELOV

- trygghet for både hund og samfunn

INNLEDNING
Hundeloven av 2003 fokuserer i liten grad på hundefaglig kunnskap og forståelse for hunders naturlige atferd, og har dessverre gitt grunnlag for mange tilfeller av urimelig behandling av hunder og hundeeiere de siste 18 årene. Lovens
fokus er hunder og hundehold som «problem», snarere enn fokus på et samfunnsgagnlig forhold mellom hunder og mennesker.
Det er en stor mangel ved loven at den i liten grad åpner for å legge vekt på
hundefaglig kunnskap i vurderinger av hunder og situasjoner. Avliving praktiseres slik at det fungerer som straff for hund og hundeeier, og forebyggende
tiltak har liten vekt i loven. Ansvaret for uheldige hendelser og skader plasseres
hos hunden, og ikke hos den strafferettslig ansvarlige part - eier. Hunder kan bli
dømt til å bli tatt livet av for å utøve helt normal hundeatferd i vanskelige situasjoner, eller fordi de har et utseende som uten faglig grunnlag antas å medføre
«dårlige egenskaper».
Allerede da loven kom, påpekte NOAH at rettsvernet til hund og eier var for
svakt, en bekymring som dessverre viste seg å stemme. Dette til tross for at
hundeloven av 2003 skulle “ivareta rettsikkerheten for hundeholderne på en rimelig måte, slik at det ikke skapes utrygghet og utrygghetsfølelse i dagliglivet
for det flertall som tar sitt ansvar i forhold til omverden på alvor”.1
I løpet av de 18 årene som har gått, har flere familiehunder blitt avlivet med
begrunnelser som ikke er forståelige eller akseptable for folk flest. NOAH har
fulgt, og prøvd å hjelpe til i, flere triste enkeltsaker - noen av dem belyses i denne rapporten. NOAH har også erfart et stort engasjement for å endre loven - og
har i løpet av de siste årene samlet over 80 000 signaturer for en ny hundelov
med vekt på hunders egenverdi og kunnskap om hund.
I 2017 fikk NOAHs ønske om revurdering av hundeloven gjennomslag, og
Stortinget ga regjeringen i oppdrag å vurdere loven på nytt. Flere ulike regjeringer har arbeidet med loven, og det er tydelig at man har lagt vekt på å få et
etologifaglig fundament for en ny lov. Intensjonen med en ny lov var fra Stortingets side større vekt på kunnskap om hunders adferd, samt å sikre bedre rettsikkerhet for hunder og deres eiere, og samtidig sikre trygghet for både hunder
og samfunn gjennom å vektlegge forebyggende tiltak og eiers ansvar, for slik i
størst mulig grad å unngå inngripende tiltak som avliving. Disse intensjonene er
det viktig å holde fast ved også i sluttfasen av lovprosessen.

”

NOAH har i løpet av de siste årene
samlet over 80 000 signaturer for en
ny hundelov.
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FEM VIKTIGE
ENDRINGSPUNKTER

D

en nye hundeloven er en klar forbedring fra dagens lov, og mange av
endringene som er gjort også i siste revidering av departementet, er
viktige å beholde. Samtidig er det punkter som
kunne vært ytterligere forbedret (inkludert
kommuners plikt til å tilrettelegge for hunders utfoldelse gjennom friområder). NOAH
vil imidlertid legge vekt på fem punkter som vi
mener er de aller viktigste å endre:

midler ikke er tilstrekkelig til å avhjelpe denne
risikoen.»
◆ For §§ 14 a, b, c og 15 mener NOAH det er
svært viktig å ikke legge inn noen føringer som
peker mot avliving - både av hensyn til hunden
og allmenn sikkerhet. NOAH anmoder om at
følgende tekst i §§ 14 a, b, c og 15 endres fra
«fremstår som nødvendig (for å avverge skade), herunder avliving» til «er nødvendig (for å
avverge skade)».

◆ NOAH mener det er svært viktig at krav om
hundesakkyndig vurdering må tas inn igjen i
§§ 18 og 18a: «Før det fattes vedtak om avlivning skal det innhentes en hundesakkyndig
vurdering i form av en konkret vurdering av
hunden. Sakkyndig skal ha formell kompetanse og utnevnes av departementet. Sakkyndig
vurdering skal tillegges vekt.»

◆ For å hindre emosjonelt press for å godta
avlivingsvedtak, vil NOAH oppfordre til å legge
til følgende til § 24: «Eier har rett til å besøke
hunden ukentlig. Eier har rett til å være til stede ved avliving dersom utfallet av saken blir at
hunden avlives.»

◆ NOAH anmoder om at man ikke legger inn
noen presumsjon om avliving i § 18, men tvert
imot understreker at: «Hunden skal ikke avlives når omplassering, enten alene eller i
kombinasjon med andre forebyggende virkemidler, vil avhjelpe fremtidig risiko.» Det er
viktig at omplassering gjennomgående fremheves som reel løsning. For § 18a mener vi det
bør presiseres at: «Avliving kan bare skje hvis
hunden utgjør en større risiko i fremtiden enn
andre hunder og mindre inngripende virke-
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◆ For å hindre forskjellsbehandling av personer med dårlig råd, og bruk av økonomiske
pressmidler fra politiet, vil NOAH oppfordre
til å legge til følgende i § 26: «Ved vedtak om
avliving etter §§ 18, 18a, 19, skal politiet stå for
løpende kennelutgifter frem til saken er avgjort.»
Under vil NOAH gjennomgå både disse punktene og andre sentrale deler av loven.

FOTO: TARJEI KROGH

EN LOV SOM IVARETAR BÅDE
HUND OG SAMFUNN

N

OAH ønsker en lov som anerkjenner og ivaretar hunders
egenverdi og de fordeler hundehold har for samfunnet. Loven må fremme toleranse og forståelse
for hunders individuelle behov og naturlige atferd, og tydeliggjøre samfunnets
og hundeeiers rolle i å forebygge uheldige hendelser gjennom økt kunnskap og
forståelse. For å oppnå dette er det viktig
at loven bygger på og inkluderer vurderinger basert på hundefaglig/etologisk
kompetanse og veterinærkompetanse.
Videre er det sentralt at loven i større
grad fokuserer på reell forebygging, og
at det er et tydelig skille mellom forebygging i forkant av uheldige hendelser,
administrative tiltak i etterkant og hvordan hundeholder eventuelt skal straffes.
Det må komme klart frem i loven at avliving aldri skal skje med mindre det er
helt nødvendig for å forebygge fremtidig
skade - slik at det ikke i realiteten er en
form for straff. Loven må ikke bidra til
å øke frykt og konflikt, men bidra til at
samfunnet har kunnskap om og toleranse for naturlig hundeatferd.
Slik praksis etter nåværende hunde-
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HUNDEN BØR IKKE
STRAFFES FOR Å
HA BLITT SATT I EN
STRESS-SITUASJON

lov har vært, fremstår det som at terskelen for avliving er lavere enn terskelen
for mindre inngripende tiltak. Når hundeloven nå endres er det viktig å sørge
for at politiet reelt sett tar i bruk mindre inngripende virkemidler for å forebygge fremtidige uheldig situasjoner
og hendelser. Dagens hundelov legger i
utgangspunktet opp til bruk av mindre
inngripende virkemidler, men som det
står i departementets høringsnotat “kan
det likevel synes som politiet finner det
vanskelig å fatte vedtak om de minst inngripende tiltakene”.2 Når en slik hjemmel
fremgår av loven uten at den tas i bruk i
særlig grad er det behov for å tydeliggjøre lovens forebyggende del. For at loven
skal ha forebyggende effekt må det være
stor vekt på de forebyggende tiltak. Samtidig må det også ved hendelser, være tydelig at avliving kun skal være siste utvei.
Det er svært viktig at loven anerkjenner sammenhengen mellom dyrevelferd
for hund og trygghet for samfunnet, og
denne setningen i § 1 er meget viktig:
«Hunder skal behandles og bli ivaretatt
på en slik måte som overensstemmer
med og tar hensyn til deres natur.»

VIKTIGHETEN AV DYREVELFERD

”

D

et at viktigheten av dyrevelferd stadfestes i §1 gir loven en
helhetlig overbygning. Ofte vil
problematisk adferd og uheldige hendelser være et signal fra hunden
om at noe er galt - enten noe galt i den
konkrete situasjonen, men også tegn på
for eksempel fysisk sykdom/uhelse, uegnet miljø m.m. For å forebygge uheldige
hendelser og skader er det viktig at signaler om at noe er galt, plukkes opp på
et tidlig tidspunkt og at loven gir kompetanse til å pålegge hundeeiere å følge opp
problemene. Vekten på forebyggende
tiltak og lite inngripende tiltak er derfor svært viktig. Dyrevelferdsproblemer
som risikofaktor vil ikke forsvinne fordi
enkelthunder avlives; slik risiko følger
gjerne eier som risikerer å utsette stadig
nye hunder for risiko.
NOAH vil understreke sammenhengen mellom sykdom/skade og risiko for
uheldige hendelser - dårlig tannhelse eller leddlidesler skaper smerte og

Hunder skal ikke
avlives fordi de
er ofre for dårlig
dyrevelferd.

irritasjon og hunden har ingen annen
måte å fortelle dette på enn å gjøre avverge-handlinger. En studie viser også
sammenheng mellom bitt og hudsykdom
med kløe/infeksjon.3 Derfor er det viktig
å presisere i § 18, slik det nå er gjort, at
veterinærundersøkelse skal gjøres og at
sykdom/skade ikke skal være avlivingsgrunn, dersom det kan behandles.
NOAH vil også understreke viktigheten av å ha fokus på eier og hundeholdet gjennom tiltak etter § 17, samt straffesanksjoner mot eier. Har hendelsen
sammenheng med et dyrevernmessig
problem, må dette også tas tak i. Viser
det seg at eier er uegnet til å ta vare på
hund, er det viktig at dette avdekkes,
istedenfor at hunden avlives. Hunder
skal ikke avlives fordi de er ofre for dårlig dyrevelferd. Sammenhengen mellom
dårlig dyrevelferd og uheldige hendelser
tilsier derfor at omplassering også må
brukes aktivt som forebyggende tiltak,
og som tiltak istedenfor avliving.
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OMPLASSERING - EN REELL LØSNING

D

HUNDER AV
RASER SOM GJETER
ELLER JAGER DYR
MÅ PASSES PÅ, IKKE
AVLIVES

”

et er svært viktig at loven prioriterer omplassering tydelig,
og NOAH ser helst at dette i
enda større grad blir vektlagt
i lov og forarbeider. Omplassering oppleves som et inngripende tiltak for eier,
men avliving er langt mer inngripende.
Overfor hunden er avliving et svært negativt tiltak som fratar den mulighet for
et godt liv, mens omplassering ikke bare
er «mindre inngripende», det kan i flere tilfeller være et tiltak som tar hunden
fra en dårlig dyrevelferdssituasjon til et
godt liv. Gitt det man vet om sammenheng mellom dårlig dyrevelferd og risiko
for uheldige hendelser, er det å gi hunden mulighet til et godt liv ved omplassering en selvsagt og viktig løsning. Omplassering må velges over avliving ved
hundeholders manglende oppfølging av
forebyggende tiltak. Det er åpenbart at
her ligger ikke problemet hos hunden,
men hos hundeholder.
Omplassering er imidlertid også en
løsning i tilfeller hvor det ikke er gjennomgående
dyrevelferdsproblemer,
men uhell som har ført til hendelser. I
flere saker fra rettspraksis med nåværende lov fremstår omplassering ikke
som et alternativ hvis retten først har

kommet til at hunden utgjør en risiko uten en reell vurdering av hvorvidt omplassering vil avhjelpe risiko, eventuelt i
kombinasjon med andre tiltak. For eksempel hvis en hund er av en rase som er
disponert for å jage husdyr, så vil denne
anses som en fremtidig risiko, uten at
man åpner for å gå inn i en vurdering av
at risikoen faktisk vil forsvinne helt hvis
hunden omplasseres til et område uten
husdyrhold. Omplassering må derfor gis
en mer fremtredende rolle og fremstilles som et reelt førstevalg i situasjoner
av mer alvorlig karakter. Omplassering
er ikke bare noe som skal vurderes etter
at man er kommet til at vilkårene for avliving er oppfylt og man derfor allerede
har skapt en form for presumsjon for at
hunden utgjør risiko - hvis omplassering
vil avhjelpe risikoen ved hundeholdet,
burde resultatet være at avliving ikke
kommer på tale.
Som i nåværende lov likestiller lovforslaget avliving og omplassering som
tiltak i de tilfeller eier ikke henter en løs
hund i forvaring hos politiet. NOAH mener avliving ikke skal skje i slike tilfeller,
og at forarbeidene bør være tydelige på
at politiet må involvere aktører som driver med nettopp omplassering.

Omplassering må gis en mer fremtredende rolle
og fremstilles som et reelt førstevalg.
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DEFINISJONENE:
Inngangsvilkår for inngripende tiltak

I

nngangsvilkårene som brukes for
inngripende tiltak som avliving og
omplassering, har i nåværende lov
vært uklare, og terskelen for at de
anses oppfylt er svært lav - så lav at man
i rettssystemet ikke har definert det,
men kun slått fast at terskelen er «lav».
Begreper som «angrep» og «skade» har
omfattet mye av normal hundeadferd,
adferd som i seg selv ikke sier noe om
hunden vil utgjøre en større risiko enn
andre hunder i fremtiden.
I den nye loven har man tatt grep om
dette, og baserer definisjonene i § 2 på
mer nøyaktige og faglig begrunnede
kriterier. Likevel er det viktig at verken
«jage», «angrep», «skade» eller «betydelig skade» automatisk skal kobles til vedtak om avliving. Gjennom §§ 14, 15, 17a, 18
og 18a kobles disse begrepene opp mot
det mest inngripende virkemiddelet avliving. Men det er viktig at det kommer
tydelig frem at avliving skal være siste utvei - både i det som oppfattes som
akutte situasjoner og ved vedtak. Det er
også viktig at adgangen etter § 18 til ta livet av andre hunder i samme hundehold
som en hund som har vært involvert i en
hendelse, nå er strøket - dette elementet
ved loven har blitt oppfattet svært urimelig og har karakter av «straff».
Begrepet «jaging» er i forslaget definert som at «hunden springer målrettet
etter ett eller flere mennesker eller ett
eller flere dyr». Det er svært uheldig at
man ikke vurderer motivet ved en hand10 NY HUNDELOV

HUNDER SOM
HILSER ELLER
LEKER ”ANGRIPER”
IKKE

ling som kan medføre avliving (§ 14).
Helst bør definisjonen av «jaging» utformes slik at jagingen objektivt sett må
gi grunnlag for frykt og at intensjonen
ikke kan være en positiv interaksjon som
lek eller hilsing. Alternativt bør «jaging»
ikke være grunnlag for det mest inngripende tiltak etter § 14. Ved jaging av
andre dyr (og de påfølgende «betydelig
skade» som jagingen i seg selv kan medføre) er det viktig å ta i betraktning at det
ofte er hunderaser og ikke den individuelle hunden som er disponert for jaging
av dyr, og at en avliving av en enkelthund
etter § 18a i de fleste tilfeller vil være
både uforholdsmessig og uhensiktsmessig. Tiltak i slike tilfeller burde derfor
som hovedregel rette seg mot hundeholder, ikke hunden. Adferden kan som
regel lett forebygges ved adekvat sikring,
trening, inngjerding osv., og dette burde
derfor være hovedregelen i slike tilfeller.
Hvis hundeeier ikke gjennomfører nødvendige forebyggende tiltak burde hunden som hovedregel omplasseres, ikke
avlives.
Endringene departementet har gjort
i begrepet «angrep» er viktige. Det er
viktig at ikke hunder som hopper opp for
å hilse eller løper til et menneske for å
leke, risikerer at deres adferd defineres
som et “angrep”. Det er også viktig at begrepet ikke gjelder hunder som er sikret,
da sikring nettopp ivaretar trygghet til
både hund og omgivelser.
Begrepet “skade” er nå definert, og

det presiseres at ikke psykisk eller ideell
skade inkluderes. Dette er viktig, og det
er videre viktig at ikke skrap av klør kan
utløse vedtak om avliving. Imidlertid er
det fortsatt mange situasjoner hvor hund
kan ha påført skade, slik det er definert,
hvor det vil være uforholdsmessig og
uriktig å vedta avliving etter § 18. Dette
er det viktig å være oppmerksom på.
Endringen departementet har gjort
i begrepet “betydelig skade” på mennesker er viktig, og definisjonen sammenfaller nå i stor grad med anerkjente
objektive vurderinger av bittskader. Når
det gjelder «betydelig skade» på dyr er
det imidlertid en definisjon som fort
kan inkludere konsekvenser av normal
hundeadferd (en hund som ved uhell er
sluppet løs og løper for å leke, men likevel skremmer dyr alvorlig). Det er derfor
viktig at man ikke rutinemessig kobler
«betydelig skade» til avliving, men at det
alltid gjøres en faglig vurdering av hunden. Hunder som oppfører seg slik mange hunder i lignende situasjon vil kunne

HUNDER SKAL IKKE
MÅTTE TÅLE ALT FRA
OSS MENNESKER
FOR Å BLI ANSETT
SOM ”NORMALE”

gjøre - selv om det er uheldig oppførsel
- bør ikke avlives. Det er eier som i slike
situasjoner må ta straffen og ansvaret for
ikke å ha forebygget hendelsen. NOAH
mener det ikke bør oppstilles en presumsjon om at avliving er riktig i noen
tilfeller, men at hvert tilfelle må basere
seg på en vurderinger av den konkrete
hunden og situasjonen på bakgrunn av
hundefaglig kunnskap.
Det er videre svært viktig at ikke lenger en subjektiv størrelse som «utrygghetsfølelse» gir grunn for avliving - det
er viktig at dette begrepet er tatt ut av
loven.
NOAH mener de endringer som er
gjort i definisjoner er viktige. Selv om
det fra NOAHs side ville være ønskelig å
i enda større grad sikre at ikke naturlig
hundeadferd fører til avliving, kan det
være mer hensiktsmessig å sikre dette gjennom endring i andre paragrafer.
Arbeidet med definisjonene viser at departementet har lagt vekt på hundefaglig
kunnskap.

Hundespråk: Det er
viktig at ikke normal
hundeadferd, blir
grunn for avliving, og
at hunder ikke defineres som ”aggressive” fordi noen uten
kunnskap om hund
opplever dem som
”skumle”. Hundene
på disse bildene er
ikke aggressive mot
hverandre, men leker.
Foto: Tarjei Krogh
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BEHOV FOR ENDRING:
§§ 14 og 15 må ikke fremheve avliving

12 NY HUNDELOV

grep kan enhver gjøre det som fremstår
nødvendig. Bestemmelsen gir større skjønnsmargin enn den alminnelige strafferettslige reglen om nødverge.
NOAH har foreslått at det må være krav
om at inngrepet faktisk er nødvendig og
forsvarlig. Ved å innføre disse vilkårene
ivaretar man fortsatt skjønnsmarginen
som er nødvendig i en presset situasjon,
samtidig som det tydelig kommuniseres
at det stilles visse krav for hvor langt man
kan gå.
Departementet har i siste revidering
føyd på «herunder avliving» i §§ 14 a, b, c
og 15. Dette er svært negativ og legger en
særlig føring om at avliving er en form
for «førstevalg». Det er ikke nødvendig
å nevne avliving, fordi det er implisitt i
«ellers ulovlige» inngrep, som er altomfattende. Å nevne avliving har dermed
kun som effekt å fremheve dette foran
andre, ofte mer velegnede, tiltak. At avliving har særlig fokus i disse paragrafene kan føre til farlige situasjoner. Det er
slett ikke sikkert at situasjonen er truende selv om den oppfattes slik. Og i situasjoner som er reelt farefulle, vil mindre
aggressive tiltak enn forsøk på å regelrett
drepe hunden, ha større sannsynlighet
for å løse situasjonen uten skader. Det er
svært viktig å ta vekk ordet «avliving».
NOAH anmoder om at følgende tekst
i §§ 14 a, b, c og 15 endres fra «fremstår
som nødvendig (for å avverge skade),
herunder avliving» til «er nødvendig (for
å avverge skade)».

”

I

§§ 14 og 15 åpnes det for at ellers
ulovlige handlinger mot hund, likevel kan utføres i en akutt situasjon.
Inngangskriteriet for at det er en
akutt situasjon kan i realiteten være så
lavt som at hunden oppfattes å «jage»
noen - at hunden «springer målrettet
etter» noen. Som alle vet trenger ikke
det at en hund løper etter noen bety at
det foreligger en faresituasjon - hunder
springer også etter mennesker (og dyr)
for å hilse og leke med vennlig intensjon.
Bruk av ellers ulovlige og irreversible
inngrep mot hunden bare den springer
målrettet etter noen, må unngås.
Det må komme tydeligere frem i bestemmelsen om enhvers rett til å foreta
inngrep mot hund på stedet, at avliving
og andre inngripende tiltak som skader
hunden er å anse som siste utvei og at
mindre inngripende tiltak alltid skal benyttes hvis mulig. Det er en rekke viktige
forbehold i paragrafene. Likevel har erfaring fra den nåværende loven har vist
at terskelen for når det har blitt sett som
nødvendig å avlive en hund ved jaging,
har blitt satt for lavt. Det er derfor behov
for å tydeliggjøre i lovteksten at mindre
inngripende tiltak alltid må være forsøkt
uten å lykkes, med mindre det er klart at
slike tiltak ikke ville ført frem. Og ikke
minst; det er viktig at det kommuniseres
tydelig at de mest inngripende tiltakene
bare skal brukes i reelle nødsituasjoner.
Ved inngrep i akutte situasjoner ved
pågående eller nært forestående an-

At avliving
har særlig
fokus i disse
paragrafene kan
føre til farlige
situasjoner.
Det er slett
ikke sikkert at
situasjonen er
truende selv om
den oppfattes
slik.
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BEHOV FOR ENDRING:
§§ 18 og 18a må ha krav om
sakkyndig vurdering
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P

olitiet kan vedta avliving dersom
inngangsvilkårene er oppfylt og
avliving ikke fremstår som et
“uforholdsmessig tiltak”. I praksis er terskelen for at avliving skal anses
uforholdsmessig satt svært høyt etter
dagens lov. Forholdsmessighetsvurderingen har i realiteten blitt illusorisk. En
av intensjonene bak den nye loven var
å endre dette. Avliving må heller være
siste utvei i de tilfeller hvor ingen mindre inngripende tiltak kan forebygge en
fremtidig risiko. Departementet uttrykker også at avliving “vil ikke være forholdsmessig dersom man kommer til at
andre tiltak ville ha ført til et tilfredsstillende resultat”.4
For å vurdere om hunden utgjør en
større fare for omgivelsene enn andre
hunder som kommer i lignende situasjon, og for å vurdere om andre tiltak kan
eliminere eller tilfredsstillende redusere
denne faren, er det nødvendig med hundesakkyndig vurdering. Det er av stor
betydning at en slik vurdering bygges
på hundefaglig kunnskap, og sakkyndige
vurderinger må ha stor vekt. Det er viktig at den sakkyndige både vurderer den
konkrete hendelsen og gjør en vurdering
av den konkrete hunden. NOAH mener at
gjennomføringen av sakkyndig vurdering
ikke skal avhenge av om hvorvidt eier har
fremsatt krav om det. En slik vurdering

Lovens gode
intensjoner må
ikke på nytt bli
offer for ukyndig
tjenesteutøvelse.
For å bistå politiet
i å unngå dette, må
hundesakkyndig
vurdering
innføres før
avlivingsvedtak.

er en forutsetning for å treffe riktig vedtak. Sekundært støtter NOAH departementets tidligere forslag om at eier har
rett til å kreve en sakkyndig vurdering.
Departementet foreslo å ta inn i loven
mulighet for å kreve sakkyndig vurdering. Til tross for sterk støtte fra flertallet
av høringsinstansene, har departementet valgt å ta dette ut. NOAH mener det er
avgjørende at krav om sakkyndig vurdering før et avlivingsvedtak, tas inn igjen i
loven i §§ 18 og 18a.
Dette punktet er viktig fordi politiet ikke nødvendigvis har kunnskap om
hundeadferd, og man risikerer at lovens
faglige fokus «faller sammen» i praksis
fordi avlivingsvedtak etter §§ 18 og 18a
fortsatt gjøres ene og alene av politifolk
uten kunnskap om hund. En av de aller
viktigste grunnene til å revurdere loven,
var å få en ny lov basert på faglig grunnlag. Like viktig som at departementet har
brukt hundekyndige fagfolk i utarbeidelse av loven, er det at politiet må bruke
tilsvarende kunnskap i de vedtak de gjør
etter loven.
Departementet skriver at de «anser
at politiet har den nødvendige kompetansen» til å vurdere hunders adferd, og
at krav om sakkyndig uttalelse vil «kunne medføre uforholdsmessig stor ressursbruk for politiet». NOAH er svært
uenig i dette. Uforholdsmessig stor res-

Sakkyndig vurdering av Bob: En sakkyndig vurdering er helt sentralt for å vurdere om den aktuelle hunden skiller seg fra
andre hunder, og dermed om vedtak om
avliving er forholdsmessig. En sakkyndig
vurdering bygger på standariserte tester av
hundens toleranse overfor ulike hendelser
- f.eks. forstyrrelse ved matfatet (nederst
t.v.). Deler av en veterinærundersøkelse
kan også inngå i en slik test (nederst t.h.).
Her fra testen av Bob (se s. 19), gjennomført av hundetrener Nina Haaland (”Hund
i fokus”), med veterinærundersøkelse av
veterinær Siri Martinsen. Foto: NOAH

sursbruk får man ved avgjørelser som
ikke er gjort på faglig kompetent grunnlag - ikke ved å sikre vedtak faglig. Erfaring har vist at det er politiets manglende
kunnskap om hund, kombinert med dårlig definerte rammer i selve loven, som
har ført til en stadig mer urimelig tolkning av nåværende hundelov. Høringsrunden viste dessverre også at både politidistrikter og Politidirektoratet legger til
grunn utdatert og feilaktig kunnskap om
hund. Lovens gode intensjoner må ikke
på nytt bli offer for ukyndig tjenesteutøvelse. For å bistå politiet i å unngå dette,
må hundesakkyndig vurdering innføres
før avlivingsvedtak.
Å utnevne et antall hundesakkyndige for slike oppgaver er ikke problema-

tisk. Det finnes en rekke personer med
fagkunnskap i etologi (f.eks. bachelor og
master ved NMBU). Også andre utdannelser gir hundefaglig kompetanse.
NOAH anmoder om å ta inn følgende setning i både §§ 18 og 18a: «Før det
fattes vedtak om avlivning skal det innhentes en hundesakkyndig vurdering i
form av en konkret vurdering av hunden.
Sakkyndig skal ha formell kompetanse og
utnevnes av departementet. Sakkyndig
vurdering skal tillegges vekt.»
NOAH anmoder også om at man ikke
legger inn noen presumsjon om avliving,
og at følgende strykes fra § 18: «En hund
som har påført et menneske betydelig
skade bør normalt avlives.»
For å sikre at hunder ikke reelt sett

avlives på grunn av rasen de tilhører,
anmoder NOAH også om at følgende legges til § 18a: «Avliving kan bare skje hvis
hunden utgjør en større risiko i fremtiden enn andre hunder og mindre inngripende virkemidler ikke er tilstrekkelig til
å avhjelpe denne risikoen.»
NOAH anmoder videre om at omplassering vektlegges i større grad i begge
paragrafer, og at denne ordlyden endres:
«Dersom det anses praktisk mulig og
forsvarlig, skal politiet søke å omplassere en hund fremfor å avlive den.» NOAH
foreslår følgende ordlyd isteden: «Hunden skal ikke avlives når omplassering,
enten alene eller i kombinasjon med andre forebyggende virkemidler, vil avhjelpe fremtidig risiko.»
NY HUNDELOV 15

BEHOV FOR ENDRING:
§§ 24 og 26 må hindre utilbørlig bruk av
emosjonelt og økonomisk press fra politiet

P

olitiet har i dag en praksis med
å ta hunder rask i forvaring, og
presse eiere til å godta avliving
ved å true med høye kennelutgifter, så vel som emosjonelt press i
trussel om at eier ikke får se hunden
igjen og at de ikke får lov å være til stede
ved avliving, dersom de ikke umiddelbart godtar avliving. NOAH har erfart
dette i mange saker, og det fører til illusorisk klageadgang og en forskjellsbehandling i rettssikkerhet. Særlig går et
slikt utilbørlig press ut over mennesker
som har dårligere råd.
Politiet bruker avliving som en «enkel utvei» med lite saksbehandling, og
bruker økonomi som aktivt pressmiddel
for å få det til: De beskriver at de «prøver (…) å få eiers samtykke til avlivning.
Gis samtykke kjøres hunden umiddelbart til veterinær for avlivning, slik at en
unngår problematikk omkring eventuell
tilbaketrekking av samtykke. Rapporter
mv. Skrives etter at hunden er avlivet
(…) det er viktig å merke seg at det kan
settes vilkår om hundeeier skal betale
kostnadene knyttet til avlivningssaken.
Dette vil i første rekke gjelde kennelkostnader hvis hunden holdes i beslag.
I en sak fra vårt distrikt kom disse på
over kr 100.000,-. Settes det vilkår
om betaling av kostnader bør det forskuddsbetales. Følger ikke hundeeier de
vilkår som er satt, kan vedtaket settes i
verk straks. Treffes det vedtak om avlivning bør det tas beslag i hunden.»5
En slik praksis er uverdig - hunder
og eiere skal ha lik rettssikkerhet uavhengig av eiers økonomi.
NOAH ser det som positivt at departementet allerede har presisert i § 24
at forvaring som sådan kun skal gjøres
«om nødvendig» (og likeledes at for16 NY HUNDELOV

KENNELUTGIFTER
BØR IKKE BRUKES
SOM PRESSMIDDEL
FOR Å GODTA
AVLIVING

varing etter § 17 skal være «kortvarig»
og «om nødvendig»). Men ytterligere
endringer i paragrafene er nødvendig: For å hindre emosjonelt press for
å godta vedtak, vil NOAH oppfordre til
å legge til følgende til § 24 «Politiets
forvaring av hund»: «Eier har rett til å
besøke hunden ukentlig. Eier har rett til
å være til stede ved avliving dersom utfallet av saken blir at hunden avlives.»
For å hindre forskjellsbehandling
av personer med dårlig råd, vil NOAH
oppfordre til å endre § 26, for å unngå
at trusler om umiddelbare kostnader
ikke skal hindre folk i å klage på vedtak
om avliving. Loven må være lik for alle
– man skal ikke bli «tvunget» til å godta
avliving fordi man ikke har likviditet til
å betale kennelutgifter. NOAH foreslår
følgende tillegg til § 26: «Ved vedtak om
avliving etter §§ 18, 18a, 19, skal politiet stå for løpende kennelutgifter frem
til saken er avgjort.» Økonomiske krav
burde derfor ikke kunne fremsettes før
etter saken er ferdigbehandlet, slik som
tilfellet er etter svensk og dansk rett.
Staten bærer kostnadene ved forvaring frem til saken er ferdigbehandlet.
Slik vil politiet også få et insentiv til å
komme med godt begrunnede vedtak.
Ved dårlig begrunnede og uriktige vedtak risikerer politiet selv å måtte bære
kostnadene ved forvaring. I tillegg kan
en slik endring sørge for at forvaring
bare brukes i de tilfeller det faktisk er
absolutt nødvendig, dersom politiet
selv må stå for kostnadene i første omgang.
NOAH mener disse grepene må til
for å sikre at rettssikkerheten til både
hund og eier ivaretas uavhengig av økonomiske hensyn, og hindre en praksis
som fører til unødige tragedier.
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D

et er ikke faglig belegg for
at noen raser per definisjon
er «farlige», men noen raser
krever mer kompetanse eller
særlig kunnskap for å ivareta hundens
behov. Til tross for dette gir nåværende hundelov § 19 om «farlige hunder»
grunnlag for å avlive hunder på grunn
av rasen de tilhører, på grunn av at de
ligner på en rase eller fordi det ikke kan
dokumenteres hvilken rasen hunden er
- uten at det er grunnlag for at den konkrete hunden faktisk utgjør en fremtidig
risiko. Dessverre viderefører lovforslaget
muligheten til, gjennom forskrift, å avlive hunder bare fordi en hund tilhører
eller bare ligner på en viss rase.
En videreføring av avliving av hunder på grunnlag av utseende er etisk og
faglig problematisk. Studier har vist at
slike forbud tvert i mot kan bidra til et
økt antall sykehusinnleggelser på grunn
av bitt fordi det gir et uriktig inntrykk av
at det er større sannsynlighet for at visse
raser påfører skader, og ny internasjonal
forskning slår fast at aggresjon ikke er
rasebetinget.6 Raseforbud kan ta fokuset
bort fra viktigheten av hundeeiers kompetanse og samfunnets forståelse for

RASEFORBUD

En videreføring
av avliving
av hunder på
grunnlag av
utseende er
etisk og faglig
problematisk.

normal hundeadferd uavhengig av rase.
Formålet bak denne bestemmelsen
kan ivaretas ved utarbeidelse av en forskrift etter § 21 med krav til godkjenning for hold av enkelte hundetyper, for
å imøtekomme behovet for å unngå at
uegnede hundeholdere benytter enkelte
hunderaser. Tiltak burde rette seg mot
eiers egnethet og ansvar, ikke mot dyrets
utseende.
Den nåværende bestemmelsen skaper særlige problemer for omplasseringshunder og blandingsraser, da disse
ikke nødvendigvis har papirer på hvilken
rase de er. Dette betyr at hunder kan
bli avlivet utelukkende for å ligne på en
annen rase. Avliving blir i realiteten en
form for straff når det ikke kobles opp
mot en faktisk reell risiko man søker å
avverge. I dette tilfellet risikerer det også
å være straff for et «lovbrudd» som ikke
er begått - da det å holde blandingshunder av lovlige raser risikerer straff selv
om det altså ikke er ulovlig.
NOAH anmoder Stortinget om å avhjelpe dette problemet gjennom å anmode om avvikling av forskriften etter §
19, og isteden etablering av en forskrift
etter § 21.

EKSEMPLER FRA
RETTSPRAKSIS

I

sluttfasen av en ny hundelov, er det viktig å huske på hvorfor det var behov for å
sikre hunders og eiers rettsvern, og hvorfor hundekyndig kompetanse må være
gjennomgående både for lovarbeidet og for praktiseringen av loven videre. NOAH
vil gi noen eksempler fra rettspraksis som viser hvordan den nåværende hundeloven har blitt praktisert med lite vekt på sakkyndige uttalelser og kunnskap om
naturlig hundeadferd, og med tragiske utfall som har vekket sterke reaksjoner i samfunnet.

Bob-saken
Bob-saken (2015-2018) er illustrerende for hvordan den nåværende lovens
begreper har lagt terskelen urimelig og
usynlig lavt for inngangskriteriet for avliving - særlig for vilkåret om “angrep”.
Saken viser også viktigheten av sakkyndige uttalelser, og hvor lite rolle sakkyndige uttalelser har spilt i avlivingssaker
om hund.
Blandingshunden Bob, på ca. 50 kg,
ble dømt til døden i tre instanser etter
en hendelse som fant sted på Grønland
i Oslo september 2015. Bob var 8-9 år da
hendelsen inntraff. Bob var på tur med
en bekjent av Bobs eier. Vedkommende
bandt Bob til en benk utenfor MAX Burger, og gikk selv inn. En mann som skulle passere benken kom overraskende på
Bob, som skvatt til. Mannen presiserte
senere i retten at hunden ikke bet, at
begge to skvatt da de oppdaget hverandre
og at han ikke anså saken som alvorlig.
Imidlertid oppdaget en forbipasserende politipatrulje hendelsen, og besluttet
å «teste» Bob på gaten - uten selv å ha
hundefaglig kompetanse. Hundepasseren ble bedt om å gå frem og tilbake med
Bob, blant folk på gaten. Hundepasseren
ble svært stresset, opptrinnet tok ca. 30
minutter. Bob dro i båndet mot bl.a. en
barnevogn, noe politiet reagerte på. Bob
var ikke bortpå barnevognen og de som
trillet vognen gikk bare videre - politiet
tok ingen vitneforklaring. Politiet beskrev det likevel som at Bob anrep barnevognen - hendelsen anses som angrep
mot barn. Politiet mente også at Bob angrep en syklist fordi han trakk i retning
av denne. Mens hundeholder snakket
med politiet hoppet Bob opp mot kvinne
og traff kvinnen med forlabbene. Politiet

mente også at dette var et angrep, og ba
jenta om å gå til legevakten. I politirapporten er det et bilde av et blåmerke som
kom tre dager etter hendelsen.
Politiet tok Bob i forvaring, men eier
valgte å bestride avlivingsvedtaket. Før
saken skulle opp for retten ble det utført en adferdstest av Bob - han scorer
best mulig: “Bob er ikke aggressiv og
heller ikke usikker i møte med nye situasjoner - han vil bare leke og kose og er
bare snill”. I lagmannsretten ble det lagt
frem en ny adferdstest som også gir Bob
best mulig score og konkluderte med:
“Dette er ikke en hund som utgjør noen
som helst fare for omgivelsene”. Veterinærundersøkelser og vitneutsagn blant
annet fra kennelen der Bob holdes i forvaring, bekreftet dette. Likevel ble Bob
dømt til avliving.
Bobs sak er av stor prinsipiell betydning fordi grunnlaget for å avlive var
svært tynt. Det var ingen fornærmet part
som krevde Bob avlivet, og ingen anmeldte hendelsen. Det var politiet selv
som mente Bob ikke skulle leve. Det var
ingen bevis for bitt i saken, likevel brukte
politiet begrepet hyppig. Begrepet «angrep» ble brukt om alle hendelsene der
Bob dro i båndet i retning den ene eller
andre person. Adferdstestene bekreftet at Bobs intensjon var å hilse vennlig
på folk. Men Høyesterett mente at hundens «intensjon» ikke er viktig, og det
forutsettes heller ikke “målrettet atferd”
for at en hunds bevegelser skal kalles
et “angrep”. Lagdommer Ellen Mo stilte
spørsmål ved hvorvidt det egentlig kunne anses som et «angrep mot et barn» at
Bob dro i retning av en barnevogn. Hun
utgjorde mindretall i saken og konkluNY HUNDELOV 19
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hund. Sakkyndige vurderinger ble sett
bort i fra rett og slett fordi de ikke bygget
opp under politiets oppfatning. Muligheten for at politiet feilvurderte hunden
ble ikke tatt høyde for. Slik blir praktiseringen av lovens mest inngripende tiltak
lemfeldig og tilfeldig.
Med revidert lov, ville ikke «utrygghetsfølelse» kunne brukes for å avlive
Bob. Heller ikke begrepet «angrep» ville kunne brukes - da Bob var sikret og
hadde intensjon om å hilse da han dro i
båndet mot personer. Siden ingen hadde
kunnet bevise at Bob bet, ville også begrepet «skade» være inadekvat. NOAH
mener imidlertid at saken viser nødvendigheten av sakkyndig vurdering.
Eksempelvis ble ordet «bitt» brukt av
politiet gjennomgående i saken, selv om
bitt ikke var bevist. Saken viser at politiet
kan risikere å gjøre vedtak basert på faglig uforsvarlig grunnlag, og at sakkyndige vurderinger er nødvendige for å gi et
riktig bilde av hunden. Hundesakkyndige vurderinger skal nettopp være en sikkerhet mot kunnskapsløs og lemfeldig
praktisering av loven.
Dersom en sakkyndig vurdering etter
bestemte rammer hadde vært et krav,
ville heller ikke de ulike hendelsene
funnet sted - da et opptrinn hvor politiet uten sakkyndig kompetanse «tester»
hunder på gaten, ville fremstå som direkte lovstridig.

”

derte med at «terskelen for avliving kan
ikke være for lav. Mindretallet oppfatter
risikoen for fremtidige angrep fra Bobs
side som liten, og ikke vesentlig større
enn for en hvilken som helst hund under
gitte omstendigheter.»
Men Høyesterett konkluderte med at
loven åpner for at «angrep» inkluderer
Bobs ulike bevegelser. Begrepet «utrygghetsfølelse» er også hyppig i bruk av politi og rettsvesen i Bobs sak - og det vises til hans størrelse. Etter Bobs sak var
det umulig å si hvor den nedre grensen
for avliving etter hundeloven gikk - alle
hunder risikerte avliving hvis de var på
feil sted til feil til. Alt som kreves er at
noen oppfatter dem som «farlige».
Retten la avgjørende vekt på at politiet mente «Bob virket aggressiv (...) en
relativit stor og sterk hund på mellom 40
og 50 kilo, og kan gjøre stor skade». Det
ble ikke lagt vekt på fagkyndige uttalelser
fordi de ikke «kunne forklare Bobs opptreden slik politiet beskriver den», og
at politiets beskrivelse av Bob stemmer
«svært dårlig overens» med de faglige
vurderingene. Dette kunne heller ha blitt
forstått som en indikasjon på at politiets oppfatning av situasjonen var feil
eller bygde på manglende kunnskap om
hunders atferd. Politiets vurdering av
hendelsen ble likevel alene lagt til grunn
av Høyesterett, selv om politiet i retten
uttalte at de ikke hadde kunnskap om

Bob er ikke
aggressiv og
heller ikke
usikker i
møte med nye
situasjoner - han
vil bare leke og
kose og er bare
snill.
Espen Gudim, hundetrener
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Teddy-saken (2020-2021) viser hvordan politiet i liten grad tar i bruk mindre inngripende tiltak enn avliving, og at
hunder avlives for avvergeadferd i lys av
underliggende helseproblemer som kan
behandles.
Teddy, en bichon frise/shih tzu på 7 år,
var hjemme hos en hundepasser da en
person bøyde seg raskt frem over hunden som lå i sofaen, i forbindelse med et
kortspill. Hunden skvatt til og bet vedkommende i leppen slik at hun måtte sy.
Fornærmede uttalte at hun trodde hun
kom brått på hunden som ble skremt.
Teddy ble satt i forvaring, og det ble gjort
avlivingsvedtak. Før rettssak ble adferdstest gjennomført av hundeekspert med
bakgrunn i politiets hundepatrulje, som
konkluderte med at hunden ikke var farlig. I forbindelse med rettssak fant politiet tre tidligere «hendelser» - to som skal
ha medført rift som det er uklart hvordan
oppsto, og en hvor en person fikk et lite
sår på overleppen i det vedkommende
«kolliderte» med Teddy i en hilsesituasjon. Ingen av disse hendelsene forårsaket legebesøk. Ulike vitner, inkludert
kunder i eiers butikk der hunden ofte var
med, vitnet til fordel for hunden.
I saken la aktor vekt på at enhver skade uansett hvor liten fyller inngangskriteriet, samt at det ikke har noe å si hva
hunden «mente» ifm kollisjon ved hilsing. Det ble lagt vekt på at Teddy har
«angrep» som «handlingsmønster».
Det man ikke la vekt på, var at Teddy viste seg å ha omfattende tannsykdom og øresopp. Begge tilstander kan
være svært smertefulle, og hunden har
trolig hatt tilstanden over noe tid. Særlig tannproblemer kan være vanskelig å
oppdage. Dette ble avdekket da NOAH
ble kontaktet om saken, og ba eier om
å undersøke hundens tannhelse. NOAH
får beskrevet en hund som har vokst opp
med barn, og oppfattes som omgjengelig av mange mennesker - som så utfører
en avvergehandling. Veterinærfaglig sett
er dette forenelig med smerte ved sykdom - som kan «slå til» ved visse typer
berøring og ikke trenger å prege hunden
konstant. Teddy hadde omfattende betennelse rundt tennene (periodontitt), og

Det man ikke la
vekt på, var at
Teddy viste seg
å ha omfattende
tannsykdom
og øresopp.
Begge tilstander
kan være svært
smertefulle.

veterinær anbefalte å trekke 19 tenner.
Symptomene på periodontitt kan bl.a.
være adferdsmessige.7 Med omfattende
periodontitt vil ofte stadig flere tenner
bli affisert, og det er derfor forsvarlig og
en fordel for hunden å trekke alle tenner.
Det er godt kjent at «hunder og katter
klarer seg godt uten tenner».8 Ved tanntrekk vil risiko for fremtidige hendelser
bli eliminert; ikke bare fjernes smerte
som kan være grunn til avvikende adferd,
men politiet kan ikke hevde at en hund
uten tenner medfører vesentlig risiko for
bitt. Behandling for Teddy ble igangsatt
på politiets kennel.
I Teddy-saken ville veterinærbehandling åpenbart kunne hindre fremtidige
hendelser. Om retten var usikker på hundeholdet som sådan, kunne det også blitt
iverksatt pålegg om trening, sikring eller
omplassering. Omplassering var i dette
tilfellet klart praktisk mulig, siden NOAH
hadde tilbudt seg å finne et egnet hjem til
Teddy.
Men Nedre Telemark tingrett dømte
Teddy til avliving. Anken ble avvist av lagmannsretten. Teddy ble avlivet, uten at
eier (eller hennes sønn som hadde vokst
opp med Teddy) fikk være tilstede.
I Teddys tilfelle var det snakk om ett
reelt bitt (en «skade»). Det var imidlertid
avgjørende veterinærmedisinske problemer som kunne behandles, og som med
stor sannsynlighet ville forklare adferden. Med lovforslaget ville dette måtte
tillegges vekt. Imidlertid ser man at politiet trekker opp ulike tidligere og til dels
udokumenterte hendelser i en sak - en
metode som er sårbar for at vitner med
ulik agenda kan få avgjørende vekt, uten
at hundens reelle adferd eller intensjon
i hendelsene er dokumenterbare. Også
Teddys sak vitner derfor om nødvendigheten av hundesakkyndig vurdering: En
vurdering av hvordan hunden på nåværende tidspunkt fremstår til sammenligning med andre hunder, har større verdi
for å vurdere eventuell risiko, enn uklare
vitneutsagn om fortiden fra ikke-sakkyndige. Teddy-saken illustrerer også at eier
bør ha rett til å besøke hunden - her ble et
barn fratatt hunden han hadde vokst opp
med og fikk ikke anledning til å si farvel.

”

Til politiet sa eieren av lammet at han ikke ønsket å være
den som krevde avliving, og foreslo at hunden “kan bli
omplassert langt vekk i frå jordbruksland”.

Quercus-saken
Quercus-saken (2017-2019) omhandlet
en unghund av katalansk gjeterhund/labrador, som var ute og gikk tur med sin
eier høsten 2017, da eieren skled og glapp
båndet. Da hun fant Quercus 10 minutter
senere var han surret fast i linen sammen
med ett lam og begge satt fast i et påslått
strømgjerde. Lammet var bitt og måtte
avlives. Eieren av lammet meldte hendelsen til politiet, som vedtok at Quercus skulle avlives. Til politiet sa eieren
av lammet at han ikke ønsket å være den
som krevde avliving, og foreslo at hunden «kan bli omplassert langt vekk i frå
jordbruksland».9 Eier hadde samtykket
til omplassering, og også sagt seg villig til
selv å flytte med hunden. Ettersom hendelsen skjedde fordi eier falt, kjøpte hun
en magesele slik at hunden ikke skulle
komme fra henne hvis hun falt igjen. Eier
var også villig til å gjennomføre saueavvenningskurs.
Eier vant ikke frem med klage og heller ikke i tingretten eller lagmannsretten. Da Høyesterett avviste anken var
det avgjort - Quercus skulle avlives. Eier
og hennes advokat forsøkte å komme i

kontakt med politiet, for at eier skulle
få være hos hunden ved avliving. Men da
advokaten fikk tak i rette vedkommende
på dagen de hadde blitt bedt om å ta kontakt, fikk de beskjed om at Quercus ble
avlivet uken før. Eier fikk aldri tatt farvel.
Lagmannsretten vektla «utrygghetsfølelse» i saken om Quercus selv om hunden ikke hadde hatt noen hendelser med
mennesker. Imidlertid fant politiet at
hunden hadde «hoppet opp på eller mot
en mindreårig jente» - naboen - tidligere, og dette ble fremført som et «angrep»
i retten. Retten sa imidlertid: «Den episode det siktes til gjelder ett enkeltstående tilfelle hvor hunden skal ha hoppet
opp på eller mot en mindreåring jente.
Hunden bet ikke jenten. Quercus var på
dette tidspunktet å regne som valp eller
unghund.» Med andre ord blir en valps
hopping for å hilse tolket som «angrep»
og brukt til å «bygge ut» saken. Den reelle hendelsen var tragisk for både hunden
og lammet. En løs hund av gjeterhundrase kan jage/gjete sauer - men dette gjør
den ikke farligere enn andre hunder av
raser som man vet er tilbøyelige til dette.

Det er ikke avliving av enkelthunder, men
tiltak mot eier som bør være reaksjonen
i slike sammenhenger. Den ekstreme situasjonen både hunden og lammet var i
(satt fast i et påslått strømgjerde) ble ikke
tillagt vekt i saken.
Med revidert lov ville ikke «utrygghetsfølelse» eller hopping ved hilsing
kunne brukes som avlivingsgrunn, men
episoden med lammet er fortsatt «vesentlig skade». Saken viser at det å avlive
enkelthunder for uheldige episoder med
beitedyr er lite formålstjenlig. Problemet var eiers utilstrekkelige sikring - noe
hun tok ansvar for og var villig til å bedre.
Dersom retten ikke hadde trodd at eiers
hundehold kunne bedres, ville nettopp
omplassering være adekvat, slik også den
fornærmede bonden foreslo. Denne saken viser at omplassering og andre forebyggende tiltak bør ha stor vekt, og at det
er urimelig å avlive hunder for episoder
etter kommende §18a dersom det handler
om adferd som et stort antall hunder av
visse raser vil kunne ha i usikret tilstand.
Saken viser også behovet for å sikre eiers
rett til å besøke hunden i forvaring.
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Carmen-saken
muntlig samtale med politiet fikk de
beskjed om at de skulle få en sjanse til.
Imidlertid fikk familien tilsendt skriftlig
advarsel en liten stund etterpå hvor det
var trussel om avliving og politiet skrev
at «deres hund jevnlig, over tid går løs,
uten å være under kontroll. Det er videre opplyst at det råder en generell frykt
i nabolaget». Familien til Carmen opplyste til NOAH at bortsett fra hendelsen
i august, hadde Carmen kommet seg ut
rett utenfor huset en gang tidligere, i februar året før. Det var ingen «hendelse»
knyttet til dette.
NOAH kom i kontakt med eier og oppdaget en formell juridisk saksbehandlingsfeil fra politiets side. Dermed ble
advarsel om avliving trukket.
Saken viser at en hundelov med ukla-

”

Carmen (2014) var en liten 3 år gammel
blanding av yorkshire/kinesisk nakenhund som en dag i august 2014 sto i
hagen, på hushjørnet til eneboligen der
hun bodde, og bjeffet. Bjeffingen hørtes
på lekeplass like ved, hvor det befant seg
et barnebarn til en nabo som også var
politimann. Datteren i huset ropte på
hunden straks hun hørte bjeffingen, og
hunden kom raskt på innkalling. Noen
naboer som også var på lekeplassen ga
datteren i huset tilsnakk.
Politimannen, som ikke var til stede selv, fikk høre at hunden har bjeffet
ute, og anmeldte saken. Vedkommende
ringte rundt til naboer og forhørte seg
om Carmens familie og deres hundehold. Familien fikk først beskjed om at
hunden blir begjært avlivet, men etter

re og vidtrekkende begreper gir rom for
bruk av trussel om avliving av hund som
«skyts» i det som kan ha karakter av «nabotvister». I dette tilfellet hadde også politiet en dobbeltrolle. Med revidering av
loven ville trolig ikke politiet kunne true
med avliving i denne saken, da begrepet
«utrygghetsfølelse» ikke ville kunne brukes. Videre understreker forarbeidene at
andre tiltak enn avliving skal brukes ved
brudd på sikringsreglene. Likevel viser
også denne saken at krav om en hundesakkyndig vurdering før vedtak om avliving, vil kunne signalisere en terskel for
politiet og illustrere at avlivingsvedtak
er et inngripende tiltak som skal være
gjenstand for en grundig og faglig vurdering og ikke benyttes lemfeldig og som
et «førstevalg» av politiet.

Politimannen, som ikke var til stede selv, får høre at
hunden har bjeffet ute, og anmelder saken.
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Balder- og Odin-saken

”

Grand danois-hundene Balder og Odin
ble skutt av politiet på Løten i 2013. Hundene - som ble brukt som vokterhunder
for ulike dyr på gården - hadde rømt, og
eier var på vei dit hundene hadde blitt
funnet av politiet. Da han ankom, fant
han begge hundene døde med et tosifret
antall skudd i kroppene.
Fra lydloggene som senere ble publisert, kan man høre at den ene politimannen sier til sentralen at ”han som har mer
rede på bikkjer enn meg, som i hvert fall
vet foran og bak på ei bikkje, mener at
det er ingen stor fare for at de skal stikke av, så slitne som de er nå”. Sentralen
reagerer ikke positivt på at hundene er
rolige, men uttaler isteden at politimannen har blitt ”soft”, og antyder at hundene skulle vært skutt: ”hvis vi hadde tatt
dem med en gang de hadde kommet opp
der, så hadde det egentlig vært ferdig (…)
så var det det enkleste. Men nå så må vi
jo gjennom hele den byråkratiske mølla,
da.” Politimannen på stedet unnskylder
seg med at han er ”pasifist” og ”dyrevenn”, mens sentralen spøker med at de
nå vil bli kalt ”tampaxpatruljen” (damebind). De kommer imidlertid til enighet
om at hundene skal bli skutt dersom de
rører på seg, for da er det ”på sett og vis
ny fare”. En annen operasjonsleder uttaler tidligere til tjenestemennene at ”som
han sa han juristen, nå skal jeg si det rett
ut, det er lettere å avlive dem der enn å
gjøre det etterpå, så lenge det er humant.

Sentralen
reagerer ikke
positivt på at
hundene er
rolige, men
uttaler isteden
at politimannen
har blitt ”soft”,
og antyder at
hundene skulle
vært skutt.

Nå sa jeg kanskje noe jeg ikke skulle si”
– hvorpå betjenten ler og sier ”nei, men
det er lov å tenke, lov å bruke huet”. Like
etter, mens eier var på vei, beveget hundene seg og ble dermed skutt.
Politiet mente de hadde hjemmel
fordi det var varsel om at hunder hadde skadet sau i området. I etterkant ble
ingen sauer meldt skadet. Politiet påberopte seg nødrett og sa at hundene var
truende. Eier vant ikke frem med sin klage til Spesialenheten for politisaker.
Saken viser at politiet har sett det som
en «enkel» løsning å avlive hunder i ulike
situasjoner med hund, selv om det ikke
var en påkrevet løsning. Balder og Odin
hadde ikke forårsaket noen skade, og
eier var på vei. I revidert hundelov §§ 14,
15 og 17a er det fortsatt vide fullmakter
for både politiet og «enhver» (§§ 14,15)
for å gjøre ellers ulovlige handlinger mot
hund. Å drepe hunder på stedet er svært
inngripende mot hund og eier - og andre som måtte befinne seg i nærheten.
Det risikerer store lidelser for hunden.
Det er viktig at paragrafene som omtaler dette ikke fremstiller avliving som et
særlig egnet tiltak - da det i de aller fleste situasjoner er svært uegnet og potensielt farlig. NOAH mener derfor at ordet
«avliving» må tas ut av §§14 og 15, for å
formidle at avliving ikke skal være et førstevalg, men siste utvei. Saken viser også
at politiet risikerer å ha lite kunnskap om
hund.

Balder og Odin: Balder og Odin bodde på
en gård med mange andre dyr. Til høyre ses
de på lasteplanet til eier etter at han hentet
dem rett etter at de var skutt av politiet.
Foto: Privat.
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STORT ENGASJEMENT FOR EN
HUNDEVENNLIG HUNDELOV
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A

llerede i 2003, da den nåværende loven var under arbeid,
advarte NOAH mot at loven
inneholdt flere farlige formuleringer som urettmessig ville kunne
ramme helt vanlige hunder med normal
hundeadferd. NOAH arrangerte en stor
markering foran Stortinget, og daværende saksordfører for loven uttalte til
mediene at «Justiskomiteen har aldri
opplevd maken til engasjement!». NOAH
hadde en rekke møter med komiteens
medlemmer, og noen av de farligste
punktene i loven ble endret. Men likevel
ble resultatet en dårlig lov for hundene
- og dermed også for samfunnet som
helhet.
I årene etter at loven kom, fikk NOAH
mye arbeid med «hundesaker» - hovedsakelig dreide dette seg om å hjelpe
privatpersoner som var rammet av den
nye hundeloven. En lang rekke mennesker kontaktet NOAH fordi deres hunder
hadde fått avlivingsvedtak, uten at eier
kunne se noen rimelighet i vedtakene
eller at mindre inngripende tiltak var
blitt forsøkt. Flere vedtak var begrunnet
i raseforbudet som nå åpnet for at hunder som lignet på forbudte raser kunne
avlives dersom man ikke kunne bevise at
hunden ikke var av de rasene. Men desto
lenger tid som gikk, handlet flere saker
om «hendelser» som førte til avliving;
hunder som kom i skade for å klore i lek,
hunder som hoppet opp på fremmede
for å hilse, hunder som bjeffet og skapte «utrygghtsfølelse». Kort sagt; normal
- om enn litt uoppdragen - hundeadferd
kunne føre til avliving, og tilbake sto ei-

Gjennom
NOAHs
arbeid med
hundeloven, har
vi erfart at dette
er en av de mest
engasjerende
sakene for
publikum.

ere i sjokk som ikke ante at dette kunne
være konsekvens av hundeloven.
I 2014 ble NOAH kjent med «Bamse-saken», og engasjerte seg sterkt i den.
Bamse ble vedtatt avlivet etter at han
hoppet opp på en person og forårsaket
et risp. NOAH fulgte saken til tingretten,
og så videre til lagmannsretten der NOAHs styremedlem vitnet om omplassering
som alternativ til avliving. Bamse vant
saken i lagmannsretten og avlivingsvedtaket ble kjent ugyldig - men Bamse ble
omplassert av politiet. I forkant av rettssaken arrangerte NOAH en stor demonstrasjon utenfor Stortinget for Bamse og
alle hunders rettsvern, og overleverte
over 30 000 signaturer for en ny hundelov.
I 2015 ble NOAH involvert i saken til
hunden Bob, som politiet krevde avlivet
etter en hendelse mens han sto bundet
på Grønlands torg (beskrevet i foregående kapittel). NOAH engasjerte seg og
skrev blant annet en egen klage til Politidirektoratet, som ble avvist da mente at
NOAH ikke hadde klagerett i hundesaker.
NOAH fulgte saken helt til Høyesterett i
2018, der vi fungerte som partshjelper.
Saken var en av to saker som for første
gang prøvde hundeloven for Høyesterett.
Dessverre åpnet dommene - som dømte
begge hundene til avliving - for avliving
for de minste «hendelser», og konstaterte på generelt grunnlag at det skal lite til
for å velge avliving, og mye til for å hevde
at det er uforholdsmessig å avlive.
Etter Bob-dommen arrangerte NOAH
en demonstrasjon for ny hundelov høsten 2018. Hoveddemonstrasjonen ble

18 års kamp for
hunders rettsvern:
Tusenvis har møtt opp
i NOAHs markeringer
for ny hundelov, og i
2022 ble 80 000 signaturer levert til LMD.
Foto: NOAH

holdt utenfor Stortinget, samtidig som
mindre markeringer ble holdt rundt i
landet. Totalt stilte over 4000 mennesker opp denne dagen for å kreve en ny og
mer hundevennlig lov. Flere politikere
holdt appeller - blant dem Venstre-politiker Odd Einar Dørum, som var justisminister da loven ble vedtatt. Dørum
støttet en revurdering av loven.
Fra og med Bob-saken i 2015 begynnte NOAH å jobbe politisk for en revurdering av hundeloven. I 2017 hadde NOAH
møter med flere partier, og spesielt Venstre, for å diskutere konkrete forslag til
en ny hundelov. Venstre fremmet forslag
på Stortinget om revurdering av loven,
og fikk flertall for dette. Senere samme
år var NOAH også i møte med Justis- og
beredskapsdepartementet, som begynte
arbeidet med ny lov.
I 2019 ble loven oversendt til Landbruks- og matdepartementet, og høsten

2019 deltok NOAH på innspillsmøte i departementet. I løpet av årene som hadde gått siden Stortinget vedtok å be om
en revurdering av loven, var flere saker
i mediene hvor fortvilte eiere prøvde å
redde sine hunder fra avlivingsvedtak,
hvor terskelen for avliving er satt lavt.
Alle disse sakene skapte stort engasjement, det ble opprettet facebookgrupper
som raskt fikk tusenvis av medlemmer en av de første gruppene «Bamses støtteside» har 24 000 medlemmer. Utenom
sakene som kom i mediene, opplevde
NOAH påtrykk fra fortvilte hundeeiere
som ba om råd i avlivingssaker, og som
ikke turde gå ut med saken i media for
ikke å «provosere» politiet.
I 2021 kom endelig den nye loven på
høring, og NOAH sendte høringssvar
- det var vi ikke alene om: Et stort antall privatpersoner engasjerte seg i høringen og sendte innspill og erfaringer.

Siden 2018 hadde NOAH samlet inn underskrifter for en ny hundelov, og i 2022
nådde vi 80 000 signaturer. Disse ble da
levert til Landbruks- og matdepartementet. Kort tid etter ble den nye loven
sendt over til Stortinget.
Gjennom NOAHs arbeid med hundeloven, har vi erfart at dette er en av de
mest engasjerende sakene for publikum.
Det er et stort engasjement for enkeltindivider av hunder som får avlivingsvedtak mot seg, og en gjennomgående
oppfatning er at det er eier som skal gjøre opp for seg dersom en uheldig hendelse skjer - ikke hunden som er satt i
en vanskelig situasjon. Den nåværende
loven har på mange punkter stridt mot
rettsoppfatningen til folk flest, og det er
en stor forventning om at en ny lov må
ivareta hundens interesser og anerkjenne verdien hunder har for vårt samfunn
og sine familier.
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