Tiltaksplan ved hundeangrep
Ved hundeangrep i geite-/saueflokken bør man handle så raskt og
effektivt som mulig. Følgende tiltak bør gjøres i prioritert
rekkefølge:
Forebyggende tiltak:
1. Sett opp plakater
- Plakaten skal oppfordre allmennheten til å ta kontakt hvis de
observerer løse hunder eller hundeangrep på beitedyr i området
- Husk kontaktinfo til både husdyreier og politi
Ved akuttsituasjon:
- Varsle politi, eventuelt lokal rovviltkontakt/ SNO
- Sørg for alltid å ha mobiltelefon og telefonnumre med deg hvis
akuttbehov
- Ved angrep på beitedyr
1. Forsøk å fange inn hunden og avverg angrepet
- Forsøk eventuelt å sperre hunden bort fra beitedyrene
- Vis aktsomhet! Vurder om hunden kan være aggressiv mot
mennesker
2. Ved ingen annen avvergingsmulighet kan hunden avlives på
stedet
- Er politiet på vei bør man avvente situasjonen og
avlivingen av hunden så lenge det er forsvarlig
- Ved jaging av beitedyr
1. Forsøk å fange inn hunden og avverg jagingen
- Forsøk eventuelt å sperre hunden bort fra beitedyrene
- Vis aktsomhet! Vurder om hunden kan være aggressiv mot
mennesker

- Kontakt veterinær raskt
- Ha alltid veterinærens telefonnummer tilgjengelig
- Sørge for vurdering av helsetilstand til beitedyrene og rask
behandling av skadde dyr
- Når politi, eventuelt rovviltkontakt/SNO ankommer stedet
1. Informer om status i situasjonen
2. Politi/rovviltkontakt/SNO kan foreta avliving av hunden på
stedet hvis det ikke er andre alternativer
- Effektiv avliving av skadde beitedyr bør vurderes fortløpende
Etter skadesituasjon:
- Avlever hunden til politiet (eventuelt til hundeeier)
- Politiet tar kontakt med hundeeier
- Geite-/sauebonde bør vurdere å ikke konfrontere hundeeier
alene uten vitner/politiet tilstede
- Forsøk å få oversikt om det har vært vitner tilstede under
angrep/jaging av flokken
- Vitnebekreftelser øker troverdigheten av hendelsen
- Hvis hundeeier ikke er kjent, forsøk å finne ut hvem som er hundeeier
- Finner man ikke hundeeier, leveres hunden til politiet og saken
politianmeldes
- Saueeier kan få erstatning for tap og merarbeid
- Erstatningen kan kreves for:
- Tap av dyr (drepte dyr eller dyr som senere dør av
sprenging)
- Veterinærutgifter
- Ekstraarbeid ved sykebehandling av dyr
- Ekstraarbeid under avverging av angrepet
- Tapte avlsdyr
- Tapt av verdi på søye pga. eventuell jurbetennelse
- Forsøk å kom til enighet med hundeeier om en løsning på hendelsen.
- Hvis ingen enighet oppnås og ingen andre løsninger er mulig har
man mulighet til å politianmelde hundeeieren.

Hvis man blir utsatt for hundeangrep på geite-/saueflokken gjelder følgende
lover i hundeloven:
Jf. Hundeloven § 6:
Tiden fra og med 1. april til og med 20. august båndtvang for hund, dvs. at hunder skal bli holdt i
bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at den ikke kan jage, eller skade storfe, sau,
geit, fjærfe, rein, hest eller vilt. Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller
forsvarlig innestengt eller inngjerdet i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når
storfe, sau, geit eller hest normalt går ute eller under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang
påkrevd for å beskytte viltet.
Unntak fra båndtvangsbestemmelsene i hundelovens § 6: kommuner kan ha egne forskrifter om
båndtvang. Lokallag/beitebrukere kan ta kontakt med kommuneadministrasjonen ved ønske om å
utarbeide egen lokal forskrift.
Jf. Hundeloven § 10:
Løse hunder skal leveres til hundeholder hvis vedkommende er tilstede. Hvis ikke skal hunden
overleveres til politiet.
Jf. Hundeloven kapittel 5:
Dette kapittelet omhandler personers rettigheter og plikter i nøds- og faresituasjoner, kan enhver på
stedet avlive en hund som har voldt vesentlig skade på tamrein, husdyr, hunder eller hjortevilt,
dersom ikke det skadete dyret urettmessig var kommet inn på eiendom som hundeholderen
disponerer. Jf. loven har man når hunden jager eller angriper tamrein eller husdyr som beiter lovlig,
også anledning til å gjøre de inngrep mot hunden som fremstår nødvendig for å avverge skade, så
sant ikke inngrepet går lenger enn nødvendig og ikke utover det forsvarlige.
Jf. Hundeloven § 28 skal man «med bøter eller fengsel inntil seks måneder og bot straffes en
hundeholder som forsettlig eller uaktsomt unnlater å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig
[…] b) jager, angriper eller skader dyr»
På www.lovdata.no kan man lese mer om hundeloven.

