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Hundehold i Trondheim - Ny forskrift om hundehold

Behandling:
Julie Gule (FrP) foreslo:
Tilleggsforslag til pkt. 2 i innstillingen:
….. Informasjonsstrategien bør innebære kontinuerlig informasjon fra flere aktører, bl.a politiet,
grunneiere, hundeorganisasjoner og veterinærvesenet.
Tilleggsforslag til innstillingen:
Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for utplassering av søppeldunker på strategiske knutepunkter
langs de mest brukte turstiene i Trondheim kommunes markaområder – herunder Bymarka,
Estenstadmarka og Strindamarka.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad pva R:
1. Trondheim kommune skal jobbe for at hundeloven og gjeldende forskrifter skal håndheves av
ordensmaktene.
2. Informasjonsstrategi må være et supplement til hundeloven og dens forskrifter, som motiverer
til et positivt syn på hund, samt forbygger useriøst hundehold og gir de som ikke har
kjennskap til hund og hundehold en god forståelse av hundens adferd og hvordan hunden
kan reagere på menneskenes oppførsel i ulike situasjoner.
3. Godt informasjonsarbeid i barnehager og grunnskolen er viktig forebyggende arbeid for å lære
barn og unge så tidlig som mulig hvordan de skal forholde seg til hunder og hvordan hunder
kommuniserer slik at man unngår uheldige situasjoner.
-

Julie Gule (FrP) fratrådte. 82 medlemmer til stede.

Trond Svenkerud (PP) foreslo endring i siste avsnitt:
”i Bymarka” utgår.
Ordfører foreslo spørsmålet om å forandre datoene i § 3 punkt 3h i ”Forskrift om hundehold” fra
20.8.-1.11. til 20.8.-1.10. for å imøtekomme jaktinteresser i Bymarka oversendt formannskapet.
Bystyret sluttet seg til dette.
Votering:
Saksprotokoll for Bystyret 28.02.2008

Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Gules forslag tillegg til pkt 2 fikk 12 stemmer (12FrP) og falt.
Innstillingen pkt 3-5 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 6 ble vedtatt mot 13 stemmer (13H).
Gules tilleggsforslag fikk 14 stemmer (12H, 1V, 1DEM).
Svenkeruds forslag fikk 1 stemme (1PP) og falt.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.

Vedtak:
VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bystyret vedtar ny kommunal forskrift om hundehold.
Bystyret ber om at det utarbeides informasjonsstrategi for å følge opp intensjonene i
hundeloven og den kommunale forskriften
Bystyret ber om at det arbeides for å opprette minst 6 bynære dressurområder og 1
jaktdressurområder
Bystyret ber om at det arbeides videre med permanent hundeløype sør for Leirsjøen med
utgangspunkt fra Smistad.
Endring i forskriftens §4: Rådmannen kan innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte vilt.
Utarbeidelse av planer for de 6 dressurområdene må skje innen utgangen av 2009.

OVERSENDES FORMANNSKAPET:
Bystyret ber formannskapet vurdere om det er mulig å forandre datoene i § 3 punkt 3h i ”Forskrift
om hundehold” fra 20.8.-1.11. til 20.8.-1.10. for å imøtekomme jaktinteresser i Bymarka.
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