
Góðan dag 

 Ég undirrituð er félagi í Hundaræktarfélagi Íslands og hef verið það óslitið frá árinu 2000. 
Fyrst  sem áhugasamur eigandi hunds með ættbók en frá árinu 2004 sem hundaræktandi. 

 Ég er íbúi í sveitarfélaginu Árborg og hef búið þar alla mína tíð með mína hunda í sátt við 
menn og dýr 

 Í sumar las ég tilkynningu í einu af bæjarblöðunum frá bæjarstjórn Árborgar  um breytingar 
á hundasamþykkt sveitarfélagsins. Í kjölfarið fann ég reglugerðina á www.arborg.is. Mig rak í 
rogastans þegar ég sá það að breytingar á reglugerðinni virtust helst vera gerðar til höfuðs 
ræktendum því ekki er lengur heimilt að vera með fleiri en 3 hunda á heimili. 

 Á því er þó sú undantekning að eigi maður 6 ræktunarhunda eða fleiri þá er hægt að sækja 
um leyfi til reksturs hundabús hjá Umhverfisstofnun.  
Reglugerð Umhverfisstofnunar um rekstur hundabúa, er þannig sett upp, að greinilega er 
ekki litið á hunda sem haldnir eru til ræktunar sem venjulega heimilishunda sem búa og lifa 
sem partur af fjölskyldunni, heldur er litið á þá sem einhverskonar búrdýr og miðast allur 
aðbúnaður þeirra við það.  Hér er krækja á reglugerð Umhverfisstofnunar um aðbúnað 
gæludýra og dýrahald í atvinnuskyni, reglugerð nr. 1077/2004 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/1077-2004 
  
Eftirfarandi setning er tekin orðrétt úr 25 gr. reglugerðarinnar: 

Úr hverju innibúri eða stíu skal vera beint og/eða óheft aðgengi í útigerði í að minnsta kosti 8 
klst. á dag. Sér gerði skal vera með hverju búri eða stíu. 

Neðst í reglugerðinni má sjá töflu sem skilgreinir hversu stóra innistíu hver hundur þarf 
miðað við stærð. 

Það er því flestum ræktendum ómögulegt að uppfylla þær kröfur sem til hundabúa eru 
gerðar og þar að auki eru, sem betur fer, afar fáir ræktendur sem hafa áhuga á að halda sína 
hunda eins og lýst er í reglugerð Umhverfisstofnunar. Þar sem velflestir ræktendur gera eins 
og þeir geta til að halda sín ræktunardýr eins og hverja aðra heimilishunda, burtséð frá því 
hvort undan þeim er ræktað eða ekki. 

Þess má að auki geta að ég þekki ekki einn einasta ræktanda innan Hundaræktarfélags 
Íslands sem stundar ræktun á hundum í atvinnuskyni. Hver einn og einasti ræktandi stundar 
sína ræktun sem áhugamál, sem stundað er af mismiklum krafti og með mismunandi 
áherslum  

Það hefur valdið mér miklum vonbrigðum og ekki síður áhyggjum að upplifa algert áhugaleysi 
stjórnar Hundaræktarfélags Íslands á þessu grafalvarlega máli sem snertir hagsmuni allra 
félagsmanna. 

 Við ræktendur erum burðarstólpar Hundaræktarfélags Íslands. Það segir sig algerlega sjálft 
að ef engir eru ræktendurnir að þá er starfsemi félagsins sjálfhætt. Nýliðun innan félagsins 
yrði engin og smátt og smátt myndu allar skráningar t.d nýskráningar í ættbók, skráningar á 
sýningar eða í veiði og vinnupróf myndu fljótt leggjast af. 

http://www.arborg.is/
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/1077-2004


 Það að sveitarfélög taki upp þessa reglugerð varðandi takmörkun á fjölda hunda á heimili 
hefur verið að breiðast út á meðal sveitarfélaga síðustu ár og er nú í gildi t.d í Árborg, Ölfusi 
og á Akranesi. Þess er eflaust ekki langt að bíða að reglugerðir sem þessar verði komnar í 
hvert einasta sveitarfélag á landinu.   

Ætlar Hundaræktarfélag Íslands að halda áfram að bregðast ekki við, láta ekki í sér heyra og 
láta sem þetta komi þeim ekki á nokkurn hátt við? 

Ég skora á stjórn Hundaræktarfélags Íslands að taka þetta mál fyrir sem fyrst og í kjölfarið að 
senda frá sér ályktun og beita sér fyrir því af hörku á opinberum vettvangi og innan samtaka 
sveitarfélaga að þessum reglum verði hnekkt. 

 Geri stjórnin það ekki þá er félagið og starfsemi þess sama sem dautt, það er ekki spurning 
um hvenær heldur hversu langan tíma það tekur. 

Með von um góðar og skjótar undirtektir  
  

 kveðja 

 Unnur Hagalín 

 


