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Hundevedtægt for Avannaata Kommunia 

 

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. 24 af 28. 

november 2016, fastsættes: 

 

Kapitel 1 

Anvendelsesområde 

 

  § 1.  Denne vedtægt gælder for hundehold i Avannaata Kommunia. 

 

  § 2.  Avannaata Kommunias geografiske område er beliggende indenfor 

slædehundedistriktet som defineret i Inatsisartutlov om slædehunde samt hunde- og kattehold. 

  

Kapitel 2 

Generelle bestemmelser 

 

  § 3.  Hundehold i Avannaata Kommunia må kun finde sted efter skriftlig indhentet tilladelse 

fra kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia. 

  Stk. 2.  En ansøgning om tilladelse til hundehold skal sendes til Avannaata Kommunia, 

Afdeling for Teknik. 

  Stk. 3.  Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre. 

  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan nægte personer tilladelse til hundehold, såfremt de groft 

eller gentagne gange overtræder denne vedtægt. 

 

  § 4.  Hunde skal være vaccineret efter de til enhver tid gældende regler. 

  Stk. 2.  Som dokumentation for gyldig vaccination kræves vaccinationsattest, kvittering for 

vaccination fra den af kommunen udpegede person eller anden efter kommunalbestyrelsens 

vurdering relevant dokumentation. 

  Stk. 3.  Hunde skal bære et halsbånd med mærke med indgraveret navn og tlf. nr. på 

hundeejeren. 

  Stk. 4.  Gravørpen kan lånes hos hundeinspektøren eller i forkontoret i Afdeling for Teknik. 

 

Hundeinspektør 

 

  § 5.  Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia udpeger en medarbejder, der ansættes 

som hundeinspektør, og er ansvarlig for varetagelsen af følgende opgaver: 

1)  Kontrol af, at alle lovpligtige vaccinationer er opfyldt i forhold til hunde. 

2)  Kontrol af ejerforhold for hunde. 

3)  Aflivning eller indfangning af strejfende hunde, herreløse hunde samt ulovligt indførte og 

holdte hunde, jf. § 6. 
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4)  Registrering af antallet af vaccinationer og lagerbeholdning samt indberetning af dette til 

den veterinære myndighed angående vaccinationsprogram. 

5)  Udlevering af udstyr til låns i forhold til nedboring af øjenbolte på de tildelte arealer til 

hundehold. 

 

  § 6.  Løsgående, herreløse samt ulovligt indførte eller holdte hunde afhentes, indfangeceller 

opsamles af kommunens hundeinspektør. 

  Stk. 2.  Der gives 3 dages varsel før løsgående og herreløse hunde aflives. Varsel gives ved 

offentligt opslag på kommunekontoret eller bygdekontoret og på lokale opslagstavler nær 

hundepladser. Er hundeinspektøren bekendt med hvem der er ejer af hunden gives skriftligt 

varsel, der afleveres på ejers folkeregistrerede bopælsadresse. Er forholdet ikke søgt bragt i 

orden inden for den afgivne frist, aflives hunden.     

  Stk. 3.  Er en løsgående hund til konkret fare for andre, aflives dyret straks uden erstatning 

for ejeren. 

  Stk. 4.  Indfanges en løsgående hund af hundeinspektøren, placeres hunden på den 

kommunale hundeplads, hvorfra ejeren kan afhente sin hund. Hundeinspektøren kontakter 

ejeren og har ejeren ikke inden for tre dage afhentet sin hund, aflives hunden uden erstatning 

for ejeren. Foreligger der særlige omstændigheder, kan der træffes aftale med 

hundeinspektøren om forlængelse af fristen for afhentning.  

  Stk. 5.  En indfanget hund, der ikke er en grønlandsk slædehund aflives med mindre ejeren 

inden for den afgivne frist fremlægger tilladelse fra Naalakkersuisut til hold af hunden.  

  Stk. 6.  Aflivning sker uden erstatning til ejeren. Aflivning foretages af hundeinspektøren, en 

af kommunen udpeget person, af dyrlæge eller af politiet.  

 

Vaccinatør 

 

  § 7.  Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia udpeger én eller flere medarbejdere til 

at være ansvarlig for varetagelsen af vaccinationsprogrammet af hunde, således at 

lovgivningen på området overholdes. 

  Stk. 2.  En vaccinatør skal være godkendt af Veterinær og Fødevare Myndigheden i 

Grønland.  

 

Registrering af hundehold 

 

  § 8.  Avannaata Kommunia registrerer alle hunde med ejers CPR-nummer, navn, adresse, 

telefonnummer, dyrets køn, alder, vaccinationsstatus og tilladelsesnummer. Ved ændringer 

skal ejeren foretage anmeldelse til kommunen skriftligt inden 30 dage efter ændringen. Når 

hunde dør skal ejeren foretage anmeldelse til Avannaata Kommunia enten skriftligt eller ved 

personlig henvendelse inden 30 dage. 

  Stk. 2.  Hvis ejeren af en hund undlader at lade dyret registrere senest 14 dage efter en 

skriftlig påmindelse, kan Avannaata Kommunia foretage afhentning og aflivning, uden 

erstatning til ejeren. 
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Tilbagekaldelse af tilladelse til hunde 

 

  § 9.  Ved grov eller gentagne overtrædelser af nærværende hundevedtægt kan Avannaata 

Kommunia tilbagekalde en given tilladelse til hundehold. En tilladelse til hundehold kan 

tillige tilbagekaldes, såfremt ansøgeren forsætligt ved ansøgningen har givet urigtige eller 

mangelfulde oplysninger eller såfremt forhold, der er lagt til grund for tilladelsens 

meddelelse, væsentligt ændrer sig. 

 

Kapitel 3 

Områder til hundehold 

 

  § 10.  Hundehold er tilladt i områder som beskrevet i det til enhver tid gældende 

kommuneplantillæg for hundehold. 

  Stk. 2.  Områder, som på visse årstider oversvømmes, må ikke anvendes som ophold for 

hunde i perioder, hvor området er oversvømmet. 

  Stk. 3.  Hunde må udsættes på godkendte hundeøer, udlagt i det til enhver tid gældende 

plangrundlag, i perioden 1. maj til 1. oktober. 

 

§ 11.  I tillæg til den i § 3, stk. 1-3 nævnte tilladelse til hundehold, skal der ansøges om 

arealtildeling til hundehold. 

  Stk. 2.  En ansøgning om arealtildeling til hundehold skal sendes til Avannaata Kommunia, 

Afdeling for Teknik. 

  Stk. 3.  Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre. 

  Stk. 4.  En arealtildeling til hundehold indeholder en beskrivelse af det tildelte areal, 

herunder om placering af hegn, løbegårde, kæde, hunde, hundehuse m.m. Hegn, løbegårde, 

hundehuse og kasser til hundekasser skal være godkendt af Afdelingen for Teknik. 

  Stk. 5.  Nedboring af øjenbolte må kun finde sted efter anvisning fra Afdelingen for Teknik. 

 

  § 12.  Placering af hundehold, afstandsregler til veje, institutioner m.m. findes i det til enhver 

tid gældende plangrundlag for hundehold. Hunde skal tøjres i størst mulig afstand fra skoler, 

institutioner, levnedsmiddelvirksomheder spærrezoner o.lign. og som der er planmæssig 

mulighed for. 

 

  § 13.  Ved hver hund eller hundespand skal ejeren sørge for, at der er anbragt et skilt med 

angivelse af ejerens navn og telefonnummer. Skiltene udleveres ved henvendelse til Afdeling 

for Teknik. 

  Stk. 2.  Hvis ejeren er bortrejst eller ikke kan træffes, skal en alternativ kontaktperson 

angives på skiltet med navn og telefonnummer. 

 

  § 14.  Arealer der er tildelt til hundehold skal holdes rengjorte og skal altid forefindes i 

ryddelig stand. 
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  Stk. 2.  Det er hundeejerens ansvar at holde de tildelte arealer rene. 

 

Tøjring m.v. af hunde 

 

  § 15.  Alle hunde over 6 måneder skal holdes tøjret i lænke, indespærrede, indelukkede i 

løbegård eller føres i line. 

  Stk. 2.  Hvalpe må, indtil de er 6 måneder gamle, være løsgående, men skal være registreret 

hos Afdelingen for Teknik.  Stk. 3.  Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1, er tjenestehunde 

under kommando, hunde der uden for byområder benyttes til fritidsaktiviteter, og som er 

under kommando, samt hunde udsat på godkendte hundeøer i perioden 1. maj til 1. oktober. 

 

  § 16.  Hunde skal tøjres, så der er fri adgang til bygninger. Hunde må ikke tøjres nærmere 

end 7,5 meter fra anden mands hus, medmindre vedkommende skriftligt har givet sit 

samtykke. 

 

  § 17.  Når en hund holdes tøjret i lænke, skal lænken være mindst 3 meter lang, og hundens 

halsbånd skal til enhver tid kunne løsnes.  

  Stk. 2.  Kvælerhalsbånd må ikke benyttes. 

  Stk. 3.  Pighalsbånd må ikke benyttes. 

  Stk. 4.  Afstanden mellem hver lænket hund eller hundepar skal være mindst 1 meter ved 

strakte lænker. 

  Stk. 5.  Hver hunds lænke skal indeholde mindst to fungerende drejeled. 

  Stk. 6.  Enlige hunde, som ikke er del af et hundespand, skal have mindst 5 meter lænke. 

  Stk. 7.  Enlige hunde, som ikke er del af et hundespand, må ikke konstant holdes tøjret i 

lænke. 

  Stk. 8.  Kædelængden skal kunne reguleres i forhold til snelaget. 

 

  § 18.  Drægtige og diegivende tæver skal anbringes eller tøjres således, at de til enhver tid 

har uhindret adgang til hundehus og vand eller sne. 

  Stk. 2.  Hundehus eller løbegård til drægtige eller diegivende tæver og hvalpe skal være 

tilstrækkelig solide og rummelige. Hundehuse skal være indrettet således, at de yder 

forsvarlig læ mod blæst, regn og sne. Hegn om hundegårde skal være konstrueret så hundene 

ikke kan komme ud ved egen hjælp. 

 

Kapitel 4 

Klager 

 

  § 19.  Klager over ulemper i forbindelse med hundehold indgives til Kommunalbestyrelsen. 

Klager over ordensmæssige forhold indgives til politiet. 
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Kapitel 5 

Sanktioner 

 

  § 20.  Efter § 28, stk. 2, i landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold kan der 

idømmes bøde for overtrædelse af § 3, stk. 1-3, § 4, stk. 1-4, § 7, stk. 2, § 8, stk. 2 og §§ 11 – 

18 og vilkår for tilladelse efter § 3 og arealtildeling efter § 11.  

  Stk. 2.  Efter § 28, stk. 4, i landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold kan der 

ved grove eller gentagne overtrædelser af denne vedtægt idømmes forbud mod enhver form 

for hold af eller omgang med dyr. Forbud kan idømmes for bestandigt eller for en 

tidsbegrænset periode på mindst 1 år. 

 

Kapitel 6 

Ikrafttræden 

 

  § 21.  Denne vedtægt træder i kraft den xx xxxx 20xx. Samtidig ophæves eventuelle 

kommunale vedtægter om hundehold gældende for Avannaata Kommunia. 

 

Vedtaget af kommunalbestyrelsen Avannaata Kommunia, den xx. xxxx 20xx 

 

____________________ 

Palle Jerimiassen 

Borgmester i Avannaata Kommunia 

 

 

Grønlands Selvstyre, den xx xxxx 20xx 

 

____________________ 

Nikolaj Jeremiassen  

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug 

 

 

 


