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Kommunestyret

Lier - En hundevennlig kommune
Spørsmål fra Tove Hofstad (V)
Som en følge at Liers boligbebyggelse og næringsetablering mange steder ligger nær
skogkanten, vil elg, rådyr og annet vilt bevege seg tett opptil og rundt oss.
Liers innbyggere er glade i dyr og svært mange har hund. Mange hundeeiere ønsker å la hundene løpe
fritt og sosialisere med andre hunder, men som kjent har vi i Lier strenge og nødvendige
båndtvangsbestemmelser for hunder året rundt. Elg, rådyr og annet småvilt skal beskyttes. Baksiden
ved båndtvangsbestemmelsen er at hunder helt mister muligheten til å utfolde seg.

Hundeloven krever at hunder får utfolde sin naturlige bevegelsesmåte.
Venstre mener at dyr har egenverdi. Vi ønsker at også de firbente skal få ta del i
friluftskommunen Liers flotte rekreasjonsmuligheter på sine egne vilkår og har blitt inspirert
av Asker og Drammens løsning på dette. Inngjerdede områder hvor hunder kan løpe helt fritt,
uten fare for at de kan stikke av, er en god løsning.
Synes ordføreren at hunder fortjener å få utfolde sin naturlige bevegelsesmåte i Grønne Lier?
Vil ordføreren ta initiativ til å kartlegge hvor mulige hundeparker i Lier kan lokaliseres?

Ordførerens svar:
Takk for spørsmålet.
Jeg synes hunder, i likhet med andre dyr, fortjener å få utfolde sin naturlige bevegelsesmåte i
Lier kommune.
Jeg registrerer at det de senere årene har blitt et stadig større krav om at hunder også skal få
løpe løse innenfor ordinær båndtvangstid (1. april-20. aug). Jeg er gjort kjent med at det har
medført at det er etablert enkelte inngjerdede hundeparker hvor det er fattet vedtak om å

oppheve den generelle båndtvangen. Det gjelder Hundejordet i Asker og Drammen
hundepark. Felles for de aller fleste hundeparker, også de nevnte, er at disse driftes av private
aktører. I Asker er det Asker jeger- og fiskerforening som leier arealer til formålet, og det
kreves en frivillig betaling ved bruk.
Spørsmålet om hundeparker skal tidligere ha vært reist politisk i Lier kommune.
Konklusjonen har vært at Lier kommune ikke kan ta kostnadene knyttet til opparbeiding
og drift av en slik hundepark, men at det er naturlig at f.eks. interesseorganisasjoner vurderer
drift av slike parker. Om private aktører, eksempelvis en interesseorganisasjon, ønsker å starte
arbeidet med en slik park, herunder finne arealer, signere leieavtaler, inngjerding og
administrering, vil jeg være positivt innstilt til å få på plass en slik løsning på egnet sted.
På denne bakgrunn vil jeg oppfordre de relevante interesseorganisasjonene til å se nærmere på
hvor det eventuelt bør lokaliseres hundeparker i Lier kommune.

