NSG - Norsk Sau og Geit

Holdningskampanjen for god dyrevelferd
Forfatter
Erica Hogstad Fjæran, NSG
Sammendrag
God dyrevelferd er viktig for alle dyr og er vedtatt ved norsk lov. Etter som hundetallet kryper
oppover, øker også møtesituasjoner mellom hund og beitedyr.
Publisert
2015
Referanse
Sau og Geit 3/2015
Utskriftsdato
22.07.2019 www.fag.nsg.no

Denne artikkelen finnes i Norsk Sau og Geit sin fagdatabase på Internett, www.fag.nsg.no

Holdningskampanjen
for god dyrevelferd
God dyrevelferd er viktig for alle
dyr og er vedtatt ved norsk lov.
Etter som hundetallet kryper
oppover, øker også møtesituasjoner mellom hund og beitedyr.
Årets holdningskampanje for god
dyrevelferd er for alle, og retter fokus
på positive sider ved ansvarlig
hundehold, spesielt gjennom
sommerhalvåret.
Menneskets tilpasningsdyktige
venn

Hundehold er mangfoldig og de aller
fleste er dyktige og ansvarsfulle eiere.
Hunden beriker vår hverdag. Den er en
god venn, et familiemedlem, og kan
oppfylle mange og varierte behov.
Allsidig og tilpasningsdyktig atferd har
gitt hunden en naturlig tilhørighet i
vår kultur, liv og familier.

reaksjoner. Hva utløser et jag hos en
hund som aldri har jaget eller angrepet
tidligere? Hund og menneske er ulike,
men gjennom menneskeliggjøring av
dyr glemmer vi ofte deres naturlige
atferd.
For hunden er en jeger og et rovdyr,
uansett utseende og størrelse. Atferden
forsterkes ofte når hunden er i flokk,
men også alene vil hurtige bevegelser
(hos f.eks. småfugl, barn, katter, baller,
sau) styrke hundens trang til å løpe
etter. Denne atferden var såpass grunnleggende for hundens overlevelse og
utvikling at den er ivaretatt den dag i
dag. Ingen hund er fullstendig uten
jaktinstinkt, og dette må vi som
hundeeiere være klar over når vi ferdes
ute. Selv om hunden ikke nødvendigvis
angriper, så er jagingen svært
stressende og skremmende for et
byttedyr.
God dyrevelferd

Konfliktsituasjoner

Når det oppstår konfliktsituasjoner
mellom hund og andre dyr skyldes det
ofte misforståelser og uforutsette

Å kunne løpe fritt og bevege seg etter
egen fri vilje, innebærer et aspekt av
god velferd for en hund. God dyrevelferd for én art behøver derimot ikke
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være ensbetydende med god dyrevelferd for en annen. Tilrettelegging til
fordel for dyrene rundt oss må derfor
ta alle i betraktning, enten det er hund,
fugl, hjortedyr, rein eller husdyr.
For å ivareta god dyrevelferd for
ynglende vilt, beitende husdyr og
tamrein, er det avsatt en tid på året
hvor ferdsel med hund må tilpasses
andre arter. Dette handler om respekt
og hensyn til mangfoldet som har plass
i naturen. Sau, tamrein, hjort, hare og
knapt flyvedyktige fugler har også
behov for bevegelsesfrihet, sosialisering, beiting og ro.
Likeverdige alternativ

Heldigvis finnes mange alternativ til å
løpe fritt i skogen. Langline eller inngjerdete områder kan kompensere for
og begrenser ikke hundens behov for å
løpe. Dette kan også gjøres gjennom
løpe- eller sykkelturer i bånd, lek i
hagen eller på fotballbanen. Tur med
kløv, aguility og mental stimuli og
trening er også alternativer til fri
ferdsel. Mulighetene er mange, og
begrensningen ligger ofte i vår egen
tiltakslyst, og ikke nødvendigvis i
hundens absolutte behov for å løpe.
NSG oppfordrer alle medlemmer og
hundeeiere til å delta i årets holdningskampanje om god dyrevelferd for alle.
Last opp tur- og sommerbilder på
Instagram med #hundibånd og bidra
med gode påfunn for sommeraktiviteter. Vis ditt aktive valg for god
dyrevelferd!
Av Erica Hogstad Fjæran
Jaging eller hundeangrep
på sau?

Hvert år er det dessverre episoder
hvor hund jager sau. NSG ønsker å
kartlegge løshundkonflikter på
landsbasis og trenger derfor å få vite
mer om hvor de er og hvordan de
oppleves. Dersom du har slik
erfaring, ta kontakt per e-post til:
ehf@nsg.no

