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Endringer i lov om hundehold – hundeloven – høringsuttalelse  

Norsk Friluftsliv viser til brev av 01.09.2021 angående høring av endringer i lov om hundehold 

(deres ref. 21/980), og ønsker i den anledning å komme med innspill.  

 

Norsk Friluftsliv representerer de 18 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 

sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 

hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige 

friluftslivets vilkår i Norge. 

 

Friluftsliv er Norges desidert største fritidsaktivitet og er en svært viktig del av norsk kultur. 

Mulighetene for et rikt og variert friluftsliv er svært viktig for det norske folks livskvalitet og 

helse. Hundehold er en viktig del av mange menneskers liv og for utøvelsen av friluftsliv. 

Hundehold bidrar blant annet til bedre psykisk og fysisk helse, trivsel, sosial kontakt og økt 

naturforståelse gjennom aktivitet med hunden ute i naturen. Våre firbeinte venner er sentrale 

motivatorer for at tusener av nordmenn deltar i friluftslivet gjennom å gå kortere eller lengre 

turer. Dette er et gratis forbyggende helsetiltak. Hunden er også en viktig del av den norske 

jakttradisjonen og ulike jaktformer.  

 

Norsk Friluftsliv er innforstått med at det forekommer uakseptable dyrevelferdsmessig hold av 

hund, situasjoner der mennesker føler seg utrygge og i noen tilfeller direkte angrep. Slike 

situasjoner må kontinuerlig forhindres med godt hundehold, der hunder trenes og sosialiseres 

riktig, men også gjennom regler både av hensyn til dyr og mennesker.  

 

Det er likevel viktig at vi ikke får en ny hundelov som ensidig tar utgangspunkt i de mulige 

negative sidene ved hundeholdet og legger utilbørlige generelle begrensninger på hold, trening og 

bruk av hund. Norsk Friluftsliv oppfatter dagens lov i all hovedsak balansere de ulike hensynene 

på en god måte, og ivaretar interessene til både hundeiere og andre.  

 

Norsk Friluftsliv mener derfor en ny hundelov må fremme mulighetene for et godt og 

meningsfylt hundehold og de positive virkninger dette har for folks livskvalitet og helse, 

og som vi mener er langt større en eventuelle kostnader og problemer. 
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