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Høringskommentar vedrørende:
Forslag til endring i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt
Dette høringsnotat sendes på vegne av jakthunddivisjonen i NKK;

-

Fuglehundklubbenes Forbund, og alle dets medlemsklubber:
Norsk Bretonklub
Norsk Engelsksetterklubb
Norsk Gordonsetter Klub
Norsk Irsksetterklubb
Norsk Münsterländerklubb
Norsk Pointerklub
Norsk Vorstehhundklubb
Norsk Weimaranerklub
Agder Fuglehundklubb
Bodø JFF, Fuglehundgruppa
Buskerud JFF, Fuglehundgruppa
Gudbrandsdal Fuglehundklubb
Hallingdal Fuglehundklubb
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb
Inn-Trøndelag Fuglehundklubb
Midt-Troms Fuglehundklubb
Møre og Romsdal Fuglehundklubb
Namdal Fuglehundklubb
Nord-Troms Fuglehundklubb
Nordenfjeldske Fuglehundklubb
Ofoten Fuglehundklubb
Rana JFF, Fuglehundgruppa
Randsfjord Fuglehundklubb
Rogaland Fuglehundklubb
Romerike Fuglehundklubb
Salten Fuglehundklubb
Sør-Varanger JFF, Fuglehundgruppa
Telemark Fuglehundklubb

-

Tromsø Fuglehundklubb
Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa
Vefsn JFF, Fuglehundgruppa
Vest-Finnmark Fuglehundklubb
Vestfold Fuglehundklubb
Vestlandets Fuglehundklubb
Vadsø JFF, Fuglehundgruppa
Østerdal Fuglehundklubb
Østfold Fuglehundklubb
Norske harehundklubbers Forbund
Norske Elghundklubbers Forbund
Norsk Bassetklubb
Norsk Retrieverklubb
Norske dachshundklubbers forbund
Norsk Spesialklubb for Finsk Spets & Norbottenspets
……

Vi mener det fremlagte forslag er bra og på en bedre måte enn i dag sikrer at det er et regelverk som vil
være ajour med den økonomiske utvikling.
Kriteriene for erstatning og modellen for beregning av erstatningen størrelse mener vi i hovedtrekk er
bra. Vi har imidlertid noen kommentarer/innspill til endringer, som vi mener ikke rokker ved
hovedlinjene i endringsforslaget og som kan løses ved noen sikkerhetsventiler.
• Et ubetinget krav til chip/øretatovering er uheldig fordi vi kjenner til flere eksempler hvor hunden har
vært så maltraktert at chip/øretatovering er borte. Dette kan løses ved at det i § 9 inntas en ny setning
i retning av; «Dersom hunden er så maltraktert at chip/øretatovering er borte kreves det
dokumentasjon for tilstrekkelig sannsynligjøring av hundens identitet».
• Vi mener det fortsatt er et relevant krav som bidrar til dokumentasjon/notoritet og som også kan ha
verdi ifbm forrige punkt, at hunden skal
- Være registrert i NKKs database, og
- Meldes død i NKKs database
Det bør vertfall være slik at i mangel av annen dokumentasjon ved maltraktert hund bør
registrering/dødsmelding i NKKs database tillegges vekt.
• Vedrørende grunnverdien/verdi av valp vil det være tilfelle hvor kjøpekontrakt ikke kan fremlegges
(eget oppdrett, mistet mv). I slike tilfeller må annen dokumenterbar verdi kunne legges til grunn, for
eksempel vanlig pris for rasen iht opplysninger fra NKK.
• Vi har to kommentarer til forskriftens § 2 bokstav a hvor det er et krav for jakthunder om at
hendelsen skal ha skjedd «i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jaktprøver».
- Hva menes med lovlig trening? Vi mener erstatningen må gjelde også der man på lovlig måte
har hunden fri. Dersom dette omfattes av «lovlig trening» så er det OK men bør kommenteres
i retningslinjene. I motsatt fall bør det endres.
- Vi foreslår at det i Retningslinjer til § 2 bokstav a tas inn; »Lovlig trening omfatter der
hunden er lovlig fri i forbindelse med tur med fører.»
- Det må også være rett til erstatning dersom hunden blir tatt på gårdsplass eller angrepet mens
den er i bånd. Dette bør presiseres/inntas i forskriften eller retningslinjene.
• Det bør i tabellen og erstatningsutmålingen også være tillegg for UCH.

• Erstatningsnivået generelt mener vi bør settes noe høyere. I perioden fra 2004 og til i dag har
konsumprisindeksen endret seg med over 33 %, og mange indekser betydelig høyere. Vi mener verdi
av hund/premieringer har økt betydelig mer. I tillegg vil ikrafttredelse av endrede regler ennå drøye
noe. De av beløpsendringer i forslaget som er lavere enn 40% bør oppjusteres for å være i samsvar
med verdiendringene. Vi er for øvrig kjent med de forslag som NJFF har foreslått til endring av
konkrete beløp i tabellen, og vi støtter og stiller oss bak disse endringsforslag.
Ovennevnte kommentarer og innspill sendes inn på vegne av
Fuglehundklubbenes Forbund og alle dets medlemsklubber
Norske harehundklubbers Forbund
Norske Elghundklubbers Forbund
Norsk Bassetklubb
Norsk Retrieverklubb
Norske dachshundklubbers forbund
Norsk Spesialklubb for Finsk Spets & Norbottenspets

