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Innspill til ”Prosjekt beiterett” fra Norges Jeger- og Fiskerforbund  
 
v/ viltkonsulent Webjørn Svendsen 
 
 
Hundeeiere har behov for områder hvor de kan la hundene løpe løse. 
 
Alle hundeeiere har et ønske om å kunne tilby sine firbeinte venner muligheter for å løpe løs. 
For oss som driver med jakthunder, er dette behovet ekstra stort. Hundene skal trenes og 
dresseres til å utføre de arbeidsoppgaver de et tiltenkt under jakt. Dette krever øvelse. Uten 
områder hvor man kan slippe hundene løse under slik trening, blir det vanskelig å trene inn 
kommandoer som hunden skal lystre på avstand mens den er løs. I tillegg er det et stort behov 
for områder av slik størrelse at hundene kan løpe og mosjonere for å opparbeide fysikk og 
kondisjon slik at de er rustet til å orke noen jaktdager. I tillegg er det en rekke personer med 
jaktprøver og fuglehundsport som interesser. Disse skal ha sine hunder i topp stand til 
prøvesesongen starter i slutten av august. Her er behovet for tilrettelagte treningsterreng stort. 
I prinsippet er det to typer områder som etterspørres.  
 
Mindre områder i nærmiljøet hvor man kan lufte hundene løse eller arbeide med 
dressurmomenter som hundene skal lære. Her er behovet til stede gjennom hele året. Også i 
sommerhalvåret. 
Dette kan med fordel være inngjerdete områder i størrelser fra noen daa og oppover. 
Oppdyrkede områder som ligger brakk eller husdyrbeiter som ikke er i bruk er ideelle. 
 
Treningsterreng hvor jakthunder kan slippes og trenes til jakt.  
Her er det snakk om større områder, gjerne med vilt. Mange steder vil det være stor 
etterspørsel etter treningsmuligheter både i perioden før høstjakta starter og etter at 
jaktsesongen er slutt. 
Et tilrettelagt tilbud i disse periodene kan være med og forlenge sesongen for besøkende og 
øke inntjeningen fra utmarksressursene både direkte og indirekte gjennom utleie av husvære.  
Jakthundmiljøet har lagt mye arbeide i å tilrettelegge treningsterreng, og i 2005 ble det 
registrert 60 områder fordelt over landet hvor interesserte kunne slippe til. Mange av disse 
områdene var også åpne for trening i sommerhalvåret. 
 
Hundeloven regulerer båndtvangsbestemmelsene. Denne loven forvaltes av kommunene. 
Kommunene kan gjennom utarbeidelse av forskrift i stor grad regulere hold og bruk av hund. 
Blant annet kan kommunene i samarbeide med rettighetshavere tilrettelegge områder som 
dressur/treningsområder for hund også innenfor ordinær båndtvangstid. Dette under 
forutsetning av at det ikke kommer i strid med viltinteresser eller hensyn til beitedyr i 
området. I tillegg kan kommunen gjennom enkeltvedtak gi tillatelse til opprettelse av slike 
områder. 
Sett fra hundeeiernes ståsted er det dessverre alt for få kommuner som har ivaretatt 
hundeeiernes interesser og tilrettelagt områder for hundehold. Dette er nok noe av årsaken til 
at man enkelte steder føler at hundeeiere tar seg til rette og slipper hunder løse. 
Det er mye sannsynlig at problemet ville være betydelig redusert dersom hundeeierne hadde 
hatt et tilrettelagt tilbud som var attraktivt og kjent. 
 
Grunneierne kan nå selv bestemme om de vil tillate bruk av hund under jakt. 
Småfe på utmarksbeite er av mange oppfattet som uforenelig med å ha hunder løse. 
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Det er på mange måter naturlig at de som utøver næring på ”byttedyra” ikke ønsker å utsette 
sine husdyr for noen risiko. Dette er et føre var prinsipp som gjør at store områder ikke har 
vært tilgjengelig for jakt med hund i den mest etterspurte og attraktive jaktsesongen. Den nye 
hundeloven gir grunneierne rett til å bestemme om man kan slippe til med hund under jakt, 
jakthundtrening og lignende. Tidligere bestemmelser om dette hjemlet i bufelov eller andre 
lokale bestemmelser er opphevet og avløst av hundeloven. Nye kommunale forskrifter til 
hundeloven omfatter ikke løs hund når den brukes under jakt eller jakttrening. 
 
Utbredt aversjonsdressur gjør at hundene ikke lenger utgjør samme fare for beitende 
husdyr. 
Det organiserte jakthundmiljøet har siden tidlig på 1980-tallet arbeidet med å tilby hundeeiere 
aversjonsdressur for hund. Denne dressuren utføres ved hjelp av fjernstyrt elektrisk halsbånd 
som festes på hunden og handteres av skolerte og autoriserte instruktører. Hunden slippes inn 
i et område hvor sau eller andre husdyr oppholder seg, og dersom hunden angriper eller 
forsøker å jage disse, vil den få et kraftig strømstøt i halsregionen. Hunden assosierer 
ubehaget med byttedyret, og vil i ettertid vegre seg for å gjøre nye forsøk på å nærme seg 
slike dyr. Så langt er det i hovedsak jakthundmiljøene som har benyttet seg av tilbudet om 
aversjonsdressur. Årlig er anslagsvis 10.000 hunder inne til denne type dressur. Erfaringene 
med effekten er meget gode.  
Tilbudet om aversjonsdressur krever et nært samarbeid med saueeiere som stiller dyr til 
disposisjon i inngjerdete områder. Dette samarbeidet har også ført til at saueeiere blir mer 
kjent med hvordan aversjonsdressuren foregår og hvilken effekt man oppnår.  
På denne måten har store områder blitt åpnet for jakt med hund. 
For rettighetshaverne er det etter hundeloven full adgang til å stille krav om aversjonsdressur 
og sauereinhetsbevis for de hunder som skal slippes under jakt eller jakthundtrening. Dette er 
også et krav kommunene kan legge inn for de hunder som skal være løse i dressur- eller 
treningsområder opprettet av kommunen i forskrifter til hundeloven. 
 


