Forslag til vedtægt om hundehold for Kommune Qeqertalik
I medfør af § 13, stk. 1, og § 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om
slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 23 af 22.
november 2011, fastsættes:
Kapitel 1
Indledning
§ 1. Denne vedtægt gælder for hundehold i Kommune Qeqertalik.
Stk. 2. Hvorvidt et område i kommunen falder inden for eller uden for slædehundedistriktet,
afgøres af den til enhver tid gældende landstingslov om slædehunde samt hunde- og
kattehold.
Kapitel 2
Generelle bestemmelser for hundehold
§ 2. Hundehold er tilladt i Kommune Qeqertalik og må kun omfatte hunde af racen
grønlandsk slædehund.
Stk. 2. Det er tilladt at holde andre hunde, hvis der er tale om tjenestehunde og hjælpehunde
for handicappede, såfremt Naalakkersuisut har givet tilladelse til dette.
Stk. 3.Slædehunde, som har været ført ud af slædehundedistrikterne, må kun genindføres
efter særlig tilladelse fra Naalakkersuisut.
§ 3. Hundehold må kun finde sted efter skriftligt indhentet tilladelse fra Kommune
Qeqertalik, under henvisning til § 14.
§ 4. Hundehold og etablering af hundepladser må kun finde sted på arealer defineret til
formålet og tildelt af Kommune Qeqertalik, jf. Kapitel 3.
Krav
§ 5. Hunde skal være vaccineret efter de til enhver tid gældende veterinære regler.
Stk. 2. Som dokumentation for vaccine kræves vaccineattest udstedt af en dyrlæge eller en
kvittering fra hundeinspektøren
Stk. 3. Hunde skal bære et halsbånd forsynet med talmærke (skilt) for rabiesvaccination,
som udleveres af hundeinspektøren.
Stk. 4. Hundeejer er forpligtet til at genanskaffe talmærke til hver enkelt hund ved mistede
skilte.
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§ 6. Hunde skal bære et halsbånd med mulighed for at identificere ejeren, som eksempelvis
ejers telefonnummer eller talmærke for rabiesvaccination, udleveret af hundeinspektøren.
§ 7. Hundeejere er forpligtet til løbende at indberette oplysninger om sit hundehold til
kommunen, jf. § 17.
§ 8. Alle hunde over 6 måneder skal holdes tøjret i lænke, indespærrede, indelukkede i
løbegård eller føres i line. Dette gælder også drægtige tæver og tæver med hvalpe.
Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er tjenestehunde under kommando, hunde, der
uden for byområder benyttes til jagt eller fritidsaktiviteter, og som er under kommando, samt
hunde udsat på godkendte hundeøer i den isfri periode.
§ 9. Hundeejer er forpligtet til at sørge for, at hundene tilses dagligt og har adgang til et tørt
leje, ly, læ og tilstrækkeligt drikkevand. Dette gælder også for hunde, som holdes på hundeøer
og havis.
§ 10. Hundeejer må ikke efterlade levende hunde i fangst- og jagtområder, på slæderejser
eller under væddeløb.
§11. Hundeejer må ikke efterlade hunde uden fornøden tilsyn ved flytning eller bortrejsning.
§ 12. Hundes tænder må ikke rutinemæssigt beskadiges eller fjernes.
Kapitel 3
Områder og tilladelse til hundehold, hundeplads og afstandsforhold
Områder til hundehold
§ 13. Hundehold er tilladt på områder som beskrevet i den til enhver tid gældende
kommuneplan eller kommuneplantillæg for hundehold, herunder delområdeplanernes
bestemmelser.
Stk. 2. Områder, herunder tildelte arealer, kan inddrages i forbindelse med anlægsarbejder,
hvis disse er i overensstemmelse med områdets formål i henhold delområdeplanen.
Stk. 3. Områder, som på visse årstider oversvømmes, må ikke anvendes som ophold for
hunde i disse perioder, idet hundene altid skal have adgang til et tørt leje.
Stk. 4. Hunde må udsættes på godkendte hundeøer, med undtagelse af perioder, hvor der er
isfod til druknefare for hundene, under forudsætning af arealtildeling.
Stk. 5. Havisen kan bruges til hundeplads om vinteren – Hertil er en arealtildeling ikke
nødvendig. Ved brug af havisen om vinteren gælder samme krav til afstand mellem hunde,
længde på hundelænke og afstand mellem hundehold som på landjorden.
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Tilladelse og arealtildeling til hundehold
§ 14. Hundeejeren skal have en arealtildeling til hundehold i henhold til kommunens
generelle bestemmelser for arealtildeling, indeholdende en beskrivelse af det tildelte areal,
herunder betingelser og vilkår for opførelse af og placering af kæde, skur og løbegård mv.
Arealet kan også tildeles på et kommunalt hundeholdsområde, med samme retslige status og
krav.
Stk. 2. Arealtildeling med tilhørende betingelser og vilkår fungerer samtidig som
hundeholdstilladelse.
Stk. 3. Ved ansøgning om tilladelse og arealtildeling til hundehold skal følgende oplyses:
1) Antal hunde over 6 måneder, samt for hver hund seneste vaccinationsår og fødselsår.
2) Antal hvalpe under 6 måneder.
3) Kontaktoplysninger for ansøger til brug for hundeinspektør.
Stk. 4. Ved ansøgning til hundehold på under 2 hunde skal der skriftligt angives begrundelse
for dette.
Stk. 5. I ansøgningen skal det dokumenteres, at gældende veterinære bestemmelser,
herunder vaccinationer, er overholdt.
Stk. 6. Kommunen skal i forbindelse med tilladelse til hundehold lade indgå i sin behandling
af ansøgningen, om ansøger tidligere har misligholdt arealtildeling for hundehold, overtrådt
vedtægt eller lovgivning om hundehold og dyreværn.
§ 15. Betaling for vaccinationer og arealtildeling til hundeplads følger kommunens til enhver
tid gældende takstblad for Kommune Qeqertalik.
§ 16. En tilladelse til hundehold er personlig og kan ikke overdrages til andre.
§ 17. Kommune Qeqertalik ajourfører hvert kvartal oplysningerne i § 14, stk. 3 -5 om
optælling og vaccinationer, som indberettes til Veterinær- og Fødevaremyndigheden.
Stk. 2. Hundeejer er forpligtet til at oplyse Kommune Qeqertalik herom at en tildelt
tilladelse og tildelt areal ikke længere anvendes til formålet.
Stk. 3. Hundeejer kan ansøge ved Kommune Qeqertalik om tildeling af andet passende areal
til hundehold.
§ 18. Kommune Qeqertalik er i forbindelse med anlægsarbejder forpligtet til at tildele
hundeejer et nyt, passende areal til hundehold samt bistå med rydning og flytning af
genstande fra arealet, under forudsætning af at hundeejer er i besiddelse af en gældende
arealtildeling.

Hundepladser
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§ 19. Ved hver hundespand eller hundeplads skal ejeren sørge for, at der er anbragt et skilt,
som udleveres af Kommune Qeqertalik sammen med arealtildelingen, med tydelig angivelse
af følgende:
1) Hundepladsens nummer, som angivet i arealtildeling.
2) Ejerens navn, i henhold til stk. 3.
3) Ejers direkte telefonnummer, eller lokalt kontaktnummer, i henhold til stk. 3.
4) Det samlede antal hunde over 6 måneder på pladsen.
Stk. 2. Skiltet skal placeres synligt og i en højde, så det ikke dækkes af sne om vinteren.
Stk. 3. Hundeejerens kontaktoplysninger kan kun angives med dennes og kommunens
samtykke.
§ 20. Det er hundeejers ansvar at holde det tildelte areal rengjort og i ryddelig stand.
Stk. 2. Det er hundeejerens pligt at sørge for, at spildevand fra pladsen ikke er til gene for
omkringliggende beboere og bygninger.
Stk. 3. Delområdebestemmelserne i henhold til kommuneplanlægningen kan endvidere
indeholde yderligere krav til hundepladsens indretning og mulighed for opsætning af hegn ud
til vej.
Stk. 4. Det tildelte areal kan inddrages såfremt det misligholdes, i henhold til kommunens
generelle bestemmelser for arealtildeling.
Stk. 5. Brug af materialer og produkter til indretning af det tildelte areal skal ske i henhold til
den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af miljøet.
§ 21. Tilsyn og fodring af hunde skal foregå under hensyntagen til naboer, og bør primært
ske mellem kl. 06.00 og klokken 23.00.
§ 22. Hundehold indendørs kræver særskilt tilladelse hos Kommune Qeqertalik. Ved
indendørs hundehold gælder stadig betingelserne i § 14 stk. 3-6. Dette gælder dog ikke, hvis
hundeholdet sker i overensstemmelse med § 2 stk.2.
Stk. 2. Hundehold indendørs kræver ligeledes tilladelse fra boligejer, som vedlægges
ansøgningen.
Lænkning af hunde
§ 23. Lænkning af hunde skal ske ved hjælp af lænker af metal.
Stk. 2. Benyttelse af skagler til tøjring af hunde må kun ske som et midlertidigt redskab og
alene i forbindelse med slædekørsel.
Stk. 3. I forbindelse med slæderejser i det åbne land må hunde tøjres midlertidigt i rejsekæder.

§ 24. Nedboring af øjenbolte må kun finde sted efter anvisning af Kommune Qeqertalik.
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§ 25. Afstande i forbindelse med lænkning af hunde måles som afstanden mellem hundens
snude og genstanden (anden hund, vej, bygning mv.), målt med stram lænke.
§ 26. Når en hund holdes tøjret i lænke, skal lænken mindst være 3 meter lang og hundens
halsbånd skal til enhver tid kunne løses. Kvælerhalsbånd må ikke benyttes.
Stk. 2. Afstanden mellem hver lænket hund eller hundepar skal være mindst 1 meter ved
strakte lænker.
Stk. 3. Hver hunds lænke skal indeholde mindst 2 fungerende drejeled.
Stk. 4. Lænke og drejeled skal være i en sådan stand, at risikoen for sammenfiltrede lænker
eller andre forhold, der begrænser hundenes bevægelsesfrihed, minimeres.
Stk. 5. Kædelængden skal kunne reguleres således at hunden altid har adgang til tørt leje, ly
og læ, f.eks. hundehus, samt i forhold til snelaget.
Stk. 6. Det er tilladt, at flere hunde står lænket til samme udgangspunkt, så længe stk. 1-5
overholdes for hver hund.
Stk. 7. Hunde som er lænket alene skal stå i umiddelbar tilknytning til resten af
hundespandet og på samme hundeplads.
Stk. 8. Hunde må kun kortvarigt eller midlertidigt være lænket alene uden hundespand.
§27. Betaling for oprettelse af hundeplads følger kommunens til enhver tid gældende
takstblad for Kommune Qeqertalik.

Afstande i forbindelse med hundehold
§ 28. Hunde og hundehold skal tøjres i minimum 5 meters afstand til vejkant og offentlige
stier, herunder vandrestier og skiløjper, og minimum 7,5 meter til bygninger.
Stk. 2. Hunde og hundehold skal tøjres, så der er fri adgang til veje, stier, slædespor,
bygninger, tekniske anlæg og offentlige installationer. Det er ikke tilladt at tøjre hunde til
offentlige installationer.
Stk. 3. Ved nærmere placering end 7,5 meter til øvrige bebyggelser skal ansøgeren indhente
en skriftlig samtykkeerklæring fra de berørte naboer, inden arealtildeling kan gives.
§ 29. Hunde skal tøjres i så stor afstand fra skoler, institutioner, fødevarevirksomhed,
herunder storkøkkener, etagebyggeri, mindesmærker, legepladser, overnatningspladser,
kirkegårde og lignende, som der er planmæssig mulighed for.
Stk. 2. Delområdebestemmelser for hundehold udelukker ikke mulighed for indendørs
hundehold, såfremt der opnås særskilt tilladelse, jf. § 22.

Drægtige og diegivende tæver samt hundegårde
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§ 30. Drægtige og diegivende tæver skal anbringes eller tøjres således, at de til enhver tid
har uhindret adgang til hundehus og vand.
Stk. 2. Hundehus og evt. løbegård til drægtige eller diegivende tæver og hvalpe skal være
tilstrækkeligt solide og rummelige til formålet. Hunden skal kunne stå oprejst i hundehuset.
Hundehuse skal være indrettet således, at de yder forsvarligt læ mod blæst, regn og sne. Hegn
om gårde skal være udført, så hundene ikke kan komme ud ved egen hjælp.
Strejfende, herreløse, ulovligt indførte hunde samt bidske hunde
§ 31. Konstaterer hundeejer at have undslupne eller løse hunde er denne forpligtet til at
angive dette overfor kommunen, herunder hundeinspektøren.
Stk. 2. Enhver der konstaterer strejfende, herreløse eller ulovligt indførte hunde, kan angive
det til kommunen, herunder hundeinspektøren.
§ 32. Strejfende, herreløse samt ulovligt indførte hunde må registreres og indfanges af
kommunens hundeinspektør og medhjælpere.
Stk. 2. Før eventuel aflivning, skal hundeinspektøren fremlyse ejeren inden for rimelig frist
og ikke mindre end 72 timer og varsle forholdet ved det enkelte områdes, bys eller bygds
varslingsmetode. Er forholdet ikke søgt bragt i orden af ejer inden for den afgivne frist,
aflives eller videresælges hunden uden erstatning for ejeren.
Stk. 3. Løse hunde, der udgør en konkret fare for andre, kan aflives af politi eller
hundeinspektør, uden erstatningsansvar over for ejeren.
Stk. 4. Hunde, som har angrebet mennesker eller udenfor almindelig adfærd har ihjelbidt
andre dyr, skal straks aflives.
Kapitel 3
Myndighedsforhold, drift, tilsyn, klage og sanktioner
Drift og tilsyn
§ 33. Kommunalbestyrelsen påser, at vedtægtens bestemmelser overholdes.
§ 34. Samtidig med vedtagelsen af nærværende vedtægt delegerer Kommunalbestyrelsen sin
kompetence til Udvalg for Inoqarfik, og den umiddelbare administration af vedtægten til den
lokale Inoqarfik afdeling. Delegationen er ikke til hinder for det enkelte udvalgsmedlems ret
til at forlange en sag afgjort af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan til enhver
tid tilbagekalde delegationen.
Stk. 2. Den lokale Inoqarfik administrerer tildeling af arealer til hundehold, samt drift og
tilsyn.
Stk. 3. Kommune Qeqertalik skal til stadighed planlægge og disponere således, at der er
tilstrækkelige og passende arealer og adgangsforhold til hundehold.
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Stk. 4. Kommune Qeqertalik administrerer nærværende vedtægt, herunder:
1) Udarbejdelse og vedligeholdelse af vejledning og skemaer omkring hundehold til
hundeejere
2) Udarbejdelse, vedligeholdelse og oplysning om procedurer og kontaktinformationer i
forbindelse med varsling ved løse hunde m.v.
3) Varetagelse af klager og tilsyn med hundepladser i stridsspørgsmål.
4) Sanktionering af ordens- og velfærdsforhold i forbindelse med. hundehold.
5) Vedligeholdelse af register over tildelte hundepladser, hundeejere og vaccinationer, til
fornøden kontrol med området.
6) Kvartalsvise samlede og distriktsvise indberetninger til veterinærmyndighed, jf. aftale
herom.
7) Udarbejdelse og vedligeholdelse af en procedure for, hvordan der i samråd med
veterinærmyndigheden kan udstedes opfordringer til karantæne, kørselsforbud mellem
områder, renhold, oprydning, m.v. i forbindelse med udbrud af anden sygdom end rabies.
8) Ansættelse af medarbejdere (hundeinspektører og fornødent medhjælp) til varetagelse af
opgaver jf.§ 35 og afledte funktioner.
Hundeinspektøren
§ 35. Kommunalbestyrelsen udpeger en hundeinspektør som ansvarlige for varetagelsen af
følgende opgaver indenfor hundehold:
1) Registrering af ejere af hunde.
2) Opsyn med, at der forefindes gældende tilladelse for hundepladser.
3) Skærpet opsyn med og indberetning af ordens- og velfærdsforhold på hundepladser.
4) Fremlysning samt indfangning eller aflivning af strejfende hunde og herreløse hunde samt
ulovligt indførte og holdte hunde.
5) Vaccination af hunde samt udlevering af kvittering og mærke for rabiesvaccine.
6) Registrering af antal vaccinationer og lagerbeholdning samt indberetning af dette til
Kommune Qeqertalik.
7) Nedboring af øjenbolte på de tildelte arealer til hundehold.
8) Aflivning af hunde ved forespørgsel fra hundeejer.
§ 36. Hundeinspektøren autoriseres til at varetage vaccination af hunde af den ledende
dyrlæge i Grønland.
§ 37. Hundeinspektøren autoriseres til aflivning af hunde inden for by- og bygdezonen af
politimyndigheden.
Stk.2. Aflivning af hunde må ikke foregå på selve hundepladserne, med mindre det af
dyreværnsmæssige årsager er nødvendigt.
§ 38. Hundeinspektøren refererer til områdets driftsansvarlige.
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Stk. 2. Er der for området ikke udpeget en hundeinspektør eller tilsvarende, hviler ansvaret
for varetagelse og uddelegering af opgaverne som nævnt i § 35 på den driftsansvarlige for
området.
§ 39. Hundeinspektøren kan kontaktes gennem Sullissivik, det lokale Servicecenter,
bygdekontor samt gennem den for området driftsansvarlige.
§ 40. Betaling for aflivning følger kommunens til enhver tid gældende takstblad for
Kommune Qeqertalik.

Klageadgang
§ 41. Klager over ulemper i forbindelse med hundehold indgives til Kommune Qeqertalik,
herunder den for området driftsansvarlige, gennem Sullissivik, det lokale Servicecenter eller
bygdekontor. Klager over lovovertrædelser og ordensforhold indgives til politiet.
Stk.2. Klager skal videregives til rette instans af klagemodtager.
Sanktioner
§ 42. Der kan idømmes bøde for overtrædelse af denne vedtægt.
Stk. 2. Ved grove eller gentagne overtrædelser af denne vedtægt, kan der idømmes personer
forbud mod enhver form for hold af eller omgang med husdyr. Forbuddet kan være for
bestandigt eller for en periode af mindst et år.
Stk. 3. Ved misligholdelse af tilladelser eller arealtildelinger til hundehold, kan
Kommunalbestyrelsen afvise ansøgers ansøgning om arealtildeling til hundehold.
Stk. 4. Ved grov eller gentagne overtrædelser af denne vedtægt eller ved misligholdelse af
arealtildelingen, kan Kommunalbestyrelsen ligeledes tilbagetage arealtildelingen.
Kapitel 4
Ikrafttræden
§ 43. Denne vedtægt træder i kraft 4 uger efter stadfæstelsesdatoen.
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