
Referat fra møte i ESK 30 november 2020 

 

Møtet var i Teams, litt plundrete pålogging. 

Hernan M, visepresident i NHF snakket om kommunikasjon og forventninger. 

Johanne Sundby valgt til å skrive referat. 

Guro Byfuglien har meldt seg ut av komiteen pga stort arbeidspress. Vi må be valgkomiteen lete etter 

en ny kandidat til neste ting. 

Mandat og Handlingsplan. Johanne Sundby la fram utkast til mandat og handlingsplan, - etter 

diskusjoner i forkant. Planene ble vedtatt, men trenger noe mer spesifisering, bl.a budsjett. 

Det settes ned to utredningsgrupper: 

A.Ingrid WH og Vidar Løkeng og Sven-Erik Gullbekk jobber med utkast til en sjekkliste for godt 

hundehold der punktene fra Mattilsynest utredning legges til grunn. Punktvis disposisjon bør være 

ferdig før nyttår 2020. Videre utredningsarbeid utover våren 

B.Johanne Sundby, Ingrid WH og med forsterkninger fra veterinærfaglig hold /Race Vet. jobber med 

en kort oversikt over de viktigste sykdommer og skader som kan oppstå under trening og løp med 

trekkhunder. Sykdommer/skade – forebygging – diagnose – tiltak/behandling. ESK deltar på Race vet 

sitt seminar til våren, helst med to representanter. Noe utredningsarbeid på påregnes. 

Disposisjonsutkast  ferdig før nyttår 

C.Videre drøftet vi arbeid med konflikter i forhold til brukere av utmark/naturressurser. 

Konfliktområder mot bufe/beite, skiløpere, grunneiere, i forhold til støy, parkering, forurensing. Vi 

kan ikke gå inn i hver sak, men lage en henvisningslogg til steder der en kan finne regelverk og 

løsninger, f eks forskrifter om ferdsel med motorisert kjøretøy/ATV og hundekjøring.  

D.Vi diskuterte forslaget til nye forskrifter om transport av dyr osv over landegrensene. Vi ser at 

transport av «kjæledyr» stort sett skal foregå som før, med egen forskrift. I et evt svar på høring vil vi 

presisere: 

- De fleste hundekjørere som passerer grenser med dyr, reiser med minst fem hunder for å delta på 

trening eller konkurranse. Det kan være problematisk at hunder skal gjenforenes med eier etter fem 

dager, fordi det ikke er uvanlig å låne eller låne bort en eller flere hunder til løp. Dette kan løses ved å 

la flere stå som eiere i passet, men er egentlig ikke noen god løsning fordi det kan oppstå rettslig tvist 

om eierforhold i etterkant. Kjæledyr er ikke registrert på eier i noe offentlig register der eierskap er 

notert eller er viktig. Hunden kobles kun til sitt pass via ID merking. «Eier» av kjæledyr er derfor den 

som er oppført i passet med mindre hunden er registrert i Norsk Kennel Klubb, og det er trekkhnder 

som oftest ikke.. Trekkhunder som deltar på konkurranser bør kunne reise med en som eier skriftlig 

delegerer ansvar til uten at dette sees som kommersiell transport.  

- Norske hunder som reiser ut av Norge har pass som gjelder i EU og tilknyttede land. Noen få reiser 

til USA for å konkurere eller dra på ekspedisjon.  Det kan komme til tilfeller der hunder blir mer enn 

tre mnd. borte (coronaepidemien f eks). En norsk hund som har pass, men skifter bosted, men har 

samme eier, bør kunne reise med/ følges av sitt norske pass selv om den er utenfor EU mer enn tre 

mnd.   

Johanne får fullmakt til å se nærmere på budsjett for arbeidene. 



 

 

 

 

 


