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FORBY IMPORT AV GATEHUNDER
De siste årene har man sett at flere velger å importere gatehunder til Norge. Gatehunder er hunder
som lever et eierløst liv på gaten, og importeres som oftest til Norge fra redningsorganisasjoner.

Man ser i dag at mange smittsomme sykdommer og parasitter vi i hovedsak ikke har i Norge følger
med importerte gatehunder. Hunder som har levd under dårlige forhold er spesielt utsatt for
infeksjoner og parasitter. Selv om vi har et strengt system for import av dyr til Norge er det mange
sykdommer og parasitter som er dødelig for enten dyr eller mennesker man ikke har et system for å
kontrollere. Sykdommer som skal være oppdaget på gatehunder importert til Norge er blant annet
tungeorm, amerikansk hjerteorm, brun hundeflått, blodparasitten Babesia canis, og nye typer
salmonella. Det er også stor frykt for rabies siden veterinærinstituttet i 2012 gjorde funn av triksing
med rabiesattester for hunder importert fra Øst-Europa. Det er i dag ikke ulovlig å ta gatehunder til
Norge, men Mattilsynet anbefaler at man ikke gjør det. Høyres Studenter Trondheim mener det er på
tide at Mattilsynet får virkemidler til å stoppe denne importen, og at man i ytterste konsekvens tar det
inn som et forbud i hundeloven.

Etterspørselen etter gatehunder har også tiltrukket seg useriøse aktører. I deler av Øst-Europa ser
man en økende praksis av å drive oppdrett av hunder for å selge som såkalte gatehunder. Dette er
organisert kriminalitet og kan mest effektivt bekjempes ved å fjerne etterspørselen etter produktet de
tilbyr.

Selv om det er viktig å sette er en stopper for importen av en gruppe hunder man vet særlig er i risiko
for å bringe inn sykdommer må man sikre at man ikke gjør det unødvendig vanskelig å importere
hunder fra aktører som driver sikkert og seriøst hundehold. Tilførsel av nye gener, og dermed import
fra utlandet, er viktig for å beholde kvalitet og sunnhet for hunderaser i Norge.

Høyres Studenter vil:


Forby import av gatehunder, enten ved regulering fra Mattilsynet eller endring i hundeloven.



At Mattilsynet gjør en generell gjennomgang av reglementet for import av hund og gjør
tilpasninger med tanke på sykdommer som eksisterer, eller har forsvunnet, i forskjellige land.

