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Forskrift om hundehold – høring 
 
Vi viser til høringsbrev om forskrift om hundehold av 11.05.06. 
 
Nordre Greverud Vel har lest forslaget, og har forståelse for at hundeholdet i kommunen må 
reguleres gjennom forskrifter. Om forskriftene blir vedtatt slik de nå er foreslått, innebærer 
dette en begrensning når det gjelder å ha hunden løs deler av året i vårt område. Dette vil for 
noen være positivt ( jmf. høringsbrevet), for en del hundeeiere som mister muligheten til å 
slippe hunden i en del situasjoner vil det være en negativ utvikling. 
 
Vi mener at det derfor vil være et stort behov for et avgrenset og merket område  der hundene 
i vellet skal ha lov til å løpe fritt, et ”hundeluftehjørne”. De fleste hundeeiere ønsker å ha 
muligheten til å kunne slippe hundene sine,  bl.a. fordi hunder bør ha muligheten til å i blant 
få løpe og leke. Å gi hundene en mulighet til  fri lek med hverandre, er  noe som er viktig for 
sosialiseringen av hundene. Å trene dressur, er dessuten bare mulig om hunden får være løs..  
 
Et område hvor det er vanlig å slippe hundene, er på golfbanen på Greverud utenom golf-
sesongen og utenom tiden for ordinær båndtvang. Slik forskriften er foreslått, er denne 
muligheten  - slik vi tolker det - blitt ulovlig, jmf. foreslått prg. 2 c.   
 
Et  avgrenset ”hundeluftehjørne” vil gjøre det lettere for hundeeiere som ønsker å gi hunden 
sitt et godt liv, og som  samtidig ønsker å følge gjeldende lover og regler. Nærmere angivelse 
av dette stedet kan kanskje legges inn under prg. 7.  For vårt område vil det være naturlig å 
komme til enighet om et avgrenset område på golfbanens område ( når denne er stengt for 
vinteren). For andre deler av kommunen, vil det være naturlig å se på andre områder.  
 
En annen måte å sikre muligheten for å kunne slippe hundene, er å innføre unntak fra 
forskriftene etter bestemte klokkeslett. Ved å f.eks. gi tillatelse til å la hunden gå løs deler av 
året  i tiden fra kl. 22.00 – 07.00, så vil man kunne unngå at f.eks. barn blir skremt av løse 
hunder.  
 
Vi håper at kommunen vil vurdere dette, og deltar gjerne i videre samarbeid med kommunen i 
saken.   
 
Med vennlig hilsen  
Nordre Greverud Vel 
 
 
Tone Holte 
Leder 
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