Forslag til: Hunde- og kattevedtægt for Kommune Kujalleq
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:
Anvendelsesområde
§ 1. Denne vedtægt gælder for Kommune Kujalleq.
Registrering af hunde- og kattehold
§ 2. Hunde- og kattehold i Kommune Kujalleq skal registreres af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Registrering af hunde- og kattehold sker ved henvendelse til Forvaltning for Teknik
og Miljø, Postboks 514, 3920 Qaqortoq, e-mail: teknik@kujalleq.gl eller på tlf. 70 41 00.
Stk. 3. Ejeren af en hund eller kat skal sørge for, at hunden eller katten, senest 4 uger efter
erhvervelse, er registreret hos Forvaltning for Teknik og Miljø. Blanket for registrering af
hunde- og kattehold eller ejerskifte udleveres ved henvendelse til Borgerservice eller
Forvaltning for Teknik og Miljø, ligesom blanketten kan downloades på kommunens
hjemmeside.
§ 3. Kommune Kujalleq registrerer alle hunde og katte med ejerens CPR-nummer, navn,
adresse, telefonnummer, dyrets race, køn, alder, vaccinationsstatus og registreringsnummer.
Stk. 2. Ved ændringer af de registrerede oplysninger i stk. 1 skal ejeren foretage anmeldelse
til kommunen skriftligt inden 30 dage efter ændringen.
Stk. 3. Når hunde eller katte dør, skal ejeren foretage anmeldelse til Kommune Kujalleq
enten skriftligt eller ved personlig henvendelse inden 30 dage.
Hundeinspektør
§ 4. Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq kan udpege en medarbejder som
hundeinspektør, eller lade opgaven udlicitere. Der ansættes hundeinspektører i byerne
Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq.
Stk. 2. Hundeinspektørerne er ansvarlig for varetagelsen af følgende opgaver:
1) Kontrol af at alle lovpligtige vaccinationer er opfyldt i forhold til hunde og katte.
2) Kontrol af ejerforhold for hunde og katte.
3) Indfangning og aflivning af strejfende og herreløse hunde og katte.
4) Registrering af antallet af vaccinationer og lagerbeholdning samt indberetning af dette til
den veterinære myndighed angående vaccinationsprogram.
Vaccinatør

3

§ 5. Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq kan udpege en medarbejder som
vaccinatør, eller lade opgaven udlicitere.
Stk. 2. Vaccinatøren er ansvarlig for at foretage de lovpligtige vaccinationer af hunde og
katte samt chipmærkning.
Stk. 3. Den af Kommune Kujalleq udpegede vaccinatør må ikke foretage vaccinationer eller
chipmærkning, før denne er blevet godkendt hertil af Veterinær- og Fødevaremyndigheden i
Grønland.
Vaccination, mærkning og registrering
§ 6. Hunde skal forsynes med hundetegn med kontaktoplysninger til ejeren.
§ 7. Ejeren af en hund eller kat har pligt til at sørge for, at denne vaccineres i henhold til et
af Naalakkersuisut bestemt vaccinationsprogram.
Stk. 2. Hunde skal mærkes med mikrochip og registreres senest samtidig med dens første
vaccination.
§ 8. Vaccination af hunde og katte samt mærkning af hunde må kun udføres af en uddannet
dyrlæge eller en autoriseret hundevaccinatør.
Stk. 2. Udgifter forbundet med vaccination, mærkning og registrering afholdes af ejeren.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan kræve dokumentation for korrekt vaccinering, mærkning
og registrering af en hund eller en kat.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan lade en hund eller kat vaccinere, mærke og registrere for
ejerens regning, hvis hunden eller katten ikke er registreret, mærket eller vaccineret korrekt.
Sterilisation og kastrering
§ 9. Alle tævehunde og hunkatte, der indføres til eller erhverves i Kommune Kujalleq, skal
være steriliseret kirurgisk eller medicinsk.
Stk. 2. Alle hanhunde og hankatte, der indføres til eller erhverves i Kommune Kujalleq skal
være kastreret kirurgisk eller medicinsk.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan til hver en tid forlange at få udleveret dokumentation for
sterilisation eller kastrering af hunde eller katte.
Stk. 4. Udgifter forbundet med kirurgisk eller medicinsk neutralisering er Kommune
Kujalleq uvedkommende.
Behandling af hunde og katte
§ 10. Den der holder hund eller kat er forpligtet til at:
1) sørge for at dyret tilses mindst 1 gang om dagen,
2) behandle dyret omsorgsfuldt,
3) fodre og vande dyret dagligt,
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4) sørge for at syge dyr behandles eller aflives, og
5) dyret har adgang til tørt leje
Stk. 2. Ejeren er ansvarlig for dyret passes, også når ejeren ikke selv har mulighed for at
passe dyret. Det er ejerens ansvar, hvis en hund eller kat vanrøgtes.
Opdræt af hunde eller katte
§ 11. Opdræt af hunde eller katte er ikke tilladt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning give tilladelse til opdræt af hunde
eller katte.
Områder til hunde- og kattehold
§ 12. Hunde må kun være løse, såfremt de er under besidderens kommando og uden for byeller bygdezone.
§ 13. Hunde og katte ombord på fartøjer, der er registreret i en anden kommune skal forblive
ombord, medmindre kommunalbestyrelsen skriftligt tillader andet.
Stk. 2. Tilladelsen forudsætter, at ejeren eller føreren af fartøjet dokumenterer, at de til
enhver tid gældende veterinære bestemmelser samt bestemmelserne i nærværende vedtægt er
opfyldt.
§ 14. I byer og bygder er det forbudt at lade hunde færdes på offentlige gader, veje, stier
eller pladser m.v., uden at de føres i bånd. Føres en hund i bånd, skal dette være så kort, at det
ikke medfører gene for den øvrige færdsel.
Stk. 2. Hvis hunde færdes løse på de i stk. 1 nævnte steder kan Forvaltning for Teknik og
Miljø lade dem optage og underetter ejeren eller en til vedkommendes husstand hørende
myndig person.
Stk. 3. Uden for byer og bygder påhviler det ejeren af en hund at drage omsorg for, at en
hund ikke strejfer om.
§ 15. Det er forbudt at lade en hund eller kat færdes på private arealer, uden tilladelse fra
brugsrettighedsindehaveren. Rettighedshaver kan på forsvarlig vis indfange eller fjerne
hunden eller katten fra grunden.
Stk. 2. Nedskydning eller anden fremgangsmåde, der sigter på at slå hunden eller katten
ihjel, må kun anvendes af vedkommende, der har brugsret til det private areal, hvis hunden
eller katten angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.
Vedkommende der afliver en hund eller kat jf. dette stykke, skal straks kontakte Forvaltning
for Teknik og Miljø samt politiet med oplysninger herom.
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Stk. 3. Ved indfangning af en hund eller kat efter stk. 1, skal den, der har indfanget hunden
eller katten, snarest muligt og senest 24 timer efter indfangelsen har fundet sted, underrette
hunden eller kattens ejer eller en til vedkommendes husstand hørende voksen person. Den der
har brugsret til det private areal, og som har indfanget hunden eller katten, er pligtig til at
fodre og passe den optagne hund eller kat forsvarligt. Såfremt det ikke er muligt at indfange
hunden eller katten, eller hvis hunden eller kattens ejer ikke kendes eller ikke afhenter hunden
eller katten, rettes der henvendelse til Forvaltning for Teknik og Miljø, som lader hunden eller
katten indfange eller underretter ejeren.
Stk. 4. Er en hund eller kat, der er indfanget efter stk. 1 eller 3, ikke mærket og registreret,
og kendes hunden eller kattens ejer ikke, opbevares den i 72 timer, hvorefter dyret aflives,
hvis ejeren ikke findes.
Stk. 5. Hvis ejeren ikke, inden 72 timer efter at underretning eller opbevaring har fundet
sted, indløser hunden eller katten ved at betale de udgifter, som optagelsen har medført, kan
Forvaltning for Teknik og Miljø afhænde hunden eller katten eller lade den aflive. Et
eventuelt overskud ved afhændelsen tilfalder ejeren, hvis denne melder sig inden 3 måneder
og godtgør sin ret, og ellers kommunekassen.
§ 16. Ejeren af en hund eller kat har pligt til at opsamle og bortskaffe ekskrementer fra
dennes hund eller kat inden for by- og bygdezoner.
Lænkning og aflivning af hunde
§ 17. Hunde som holdes udendørs, skal være lænket eller indelukkede i løbegård.
Stk. 2. Hunde må ikke konstant holdes i lænke.
Stk. 3. Holdes en hund lænket, skal dens lænke være mindst 5 meter lang, og den skal have
adgang til et opholdsrum, der kan yde den forsvarligt læ mod regn, sne, blæst og kulde. Består
opholdsrummet af et hundehus, skal det være rummeligt og så højt, at hunden kan stå oprejst.
Stk. 4. Holdes en hund i løbegård, skal hunden have adgang til opholdsrum.
Stk. 5. Det er forbudt at benytte halsbånd, der kan skade hunden, dvs. halsbånd af typen
pighalsbånd eller kvælerhalsbånd.
§ 18. Det påhviler besidderen af en hund at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene
må anses som påkrævet for at forebygge, at hunden volder skade på sig selv eller andre.
§ 19. Er en hund til fare for mennesker eller omgivelser kan kommunalbestyrelsen udstede
påbud om:
1) at den ejendom, hvor hunden holdes, skal være indhegnet af et hegn på op til 1,8 meter i
højden, der skal være forsynet med sluselåge,
2) at hunden kun må luftes af besidderen eller af andre navngivne personer over 18 år og ikke
må luftes sammen med andre hunde,
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3) at hunden, når den ikke holdes indelukket, skal føres i bånd, herunder pålæg om, at hunden
skal føres i et bånd, der højest er 2 meter langt, eller skal være forsynet med forsvarlig, lukket
mundkurv eller begge dele, eller
4) træffe afgørelse om at lade hunden aflive.
Stk. 2. Er en hund til gene for offentligheden kan kommunalbestyrelsen udstede påbud efter
§ 19, nr. 1-3.
Stk. 3. Hvis et pålæg efter § 19, nr. 1-3 overtrædes, eller hvis hunden har for vane at
forulempe mennesker eller dyr ved på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for
almindelig færdsel, at fare imod dem eller forfølge dem eller at forulempe husdyr i ejendom
eller på mark, kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at lade hunden aflive.
§ 20. På Kommunalbestyrelsens anmodning er ejeren af en hund forpligtet til at medvirke til
en sagkyndig undersøgelse af hundens adfærd, inden der træffes afgørelse om aflivning af
hunden. En sagkyndig undersøgelse af en hunds adfærd udføres af en autoriseret dyrlæge.
Omkostninger forbundet med en sagkyndig undersøgelse afholdes af hundens ejer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan kræve omkostninger forbundet med aflivning refunderet
af ejer.
Stk. 3. Overdrages hunden til en anden ejer, gælder et pålæg efter § 19, stk. 2 nr. 1-3 og § 19,
stk. 3, eller en afgørelse om aflivning umiddelbart over for den nye besidder.
Generelle bestemmelser om strejfende hunde og katte, herreløse samt ulovligt indførte og
holdte hunde og katte
§ 21. Strejfende og herreløse hunde og katte indfanges af kommunens hundeinspektør.
Stk. 2. Kan ejeren af en hund eller kat ikke identificeres inden for 72 timer, aflives eller
sælges hunden eller katten i henhold til § 15, stk. 4.
Stk. 3. Kan en ejer identificeres, skal ejer ved udlevering af dyret medbringe gyldig
registrering til dyret, samt gyldig dokumentation for lovpligtige vaccinationer. Såfremt der
ikke kan fremvises gyldig dokumentation for lovpligtige vaccinationer, skal dyret vaccineres
inden udlevering kan finde sted. Omkostninger hertil afholdes af ejer.
Stk. 4. I tilfælde hvor en formodet ejer kan identificeres, men hvor denne ikke reagerer på
kommunens henvendelse, aflives eller sælges hunden eller katten 72 timer efter kommunen
har henvendt sig til ejeren.
Klager
§ 22. Eventuelle klager over ulemper i forbindelse med hunde- eller kattehold indgives til
kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Klager over ordensmæssige forhold samt overtrædelser af lov om dyreværn skal
indgives til politiet.
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Sanktioner
§ 23. Efter § 28, stk. 2 i Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold kan der
idømmes bøde for overtrædelser af § 2, stk. 3, § 3, § 7, § 9, stk. 1-3, §§ 10-11, § 12, § 13, stk.
1, § 14, stk. 1 og 3, § 15, stk. 1-3 og §§ 16-18 i denne vedtægt.
Stk. 2. Efter § 28, stk. 4 i Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold kan der
ved grov eller gentagen overtrædelse 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.
Ikrafttrædelse
§ 24. Denne vedtægt træder i kraft den XX-XX-XXXX.
Stk. 2. Samtidig ophæves Kommunalvedtægt af 15. november 2013 om Hunde- og
Kattehold i Kommune Kujalleq

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq den XX-XX-XXXX.

Kiista P. Isaksen
Borgmester

Kim Dahl
Administrerende direktør

Hermed stadfæstes vedtægt om hunde- og kattehold i Kommune Kujalleq
Grønlands Selvstyre, den xx af xxx 2019

Nikkulaat Jeremiassen
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