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Hva er Hunderusken?
Rusken oppfordrer alle hundeeiere i Oslo
kommune til å bruke hundepose. Gjennom Hunderusken deles det ut holdningsplakater til både
privatpersoner og institusjoner. I tillegg samarbeider Rusken med lokale hundeklubber som deler
ut hundeposer og plakater på sine hundetreff.
Holdningsplakter kan for øvrig lastes ned gratis fra
www.rusken.no.
Hvert år initierer Rusken aktiviteter knyttet til Hunderusken. I 2017 har aktivitetene blant
annet vært å lage en spørreundersøkelse for

hundeeiere bosatt i Oslo kommune, samt utgivelse
av brosjyren – «Et hundeliv i Oslo» – som kan lastes
ned gratis på www.rusken.no. I tillegg har Rusken
i løpet av høsten arrangert fire ulike stands ved
friområder for hund i Oslo: Frognerparken, Hallagerjordet, Ekeberg ved Jomfrubråtveien og Isdammen på Årvoll. På Hunderusken-standene har
Rusken blant annet delt ut Hunderusken-brosjyren,
lenke til Hunderuskens spørreundersøkelse, samt
gitt ut gratis bio-hundeposer, i tillegg til annet Rusken-materiell.

Spørreundersøkelse
Høsten 2017 lanserte Rusken en spørreundersøkelse rettet mot innbyggere i Oslo kommune
som har hund. Spørreundersøkelsen var tilgjengelig på Internett og ble annonsert på Facebook,
hvor målgruppen var personer bosatt i Oslo kommune som hadde interesse for hund.
Bakgrunnen for spørreundersøkelsen er
todelt. For det første ønsker Rusken at Oslos hundeiere skal ta ansvar for hunden sin ved å bruke
hundepose og kaste denne i en avfallsdunk. Samtidig ønsker Rusken at Oslo kommune skal legge

til rette for at dette kan bli gode vaner. For å kunne
realisere dette, mener Rusken det er hensiktsmessig å be hundeeiere i Oslo om tilbakemelding på
hvilke tiltak og tilbud rettet mot hund i regi av
kommunen som fungerer, og hvilke som eventuelt
ikke fungerer.
Denne rapporten ramser opp innhentede
data fra den digitale spørreundersøkelsen, i tillegg
til en oppsummering av erfaringene ved de ulike
Hunderusken-eventene på friområdene for hund.

Tiltak og mål
Målet med denne rapporten er å videformidle tilbakemeldinger fra Oslos hundeiere til
Oslo kommune – som tilrettelegger tilbud og tiltak
rettet mot hund. Rusken håper rapporten vil brukes til å forbedre tilbud og tiltak, samt registrere
tilbakemeldingene og bruke de som en pekepinn
på hvilken informasjon som eventuelt mangler og
bør videreformidles til hundeeierne i Oslo.
I dag har Oslo kommune en nettside hvor
informasjon om hundetilbud er samlet opp. Her
kan man finne ut hvilke områder i Oslo som er
regulert som friområder for hund. På nettsidene
finner man detaljert kart, i tillegg til øvrig informasjon om hundehold, blant annet regler for båndtvang.
Bymiljøetaten har pr. i dag etablert et prøveprosjekt hvor det etableres inngjerdinger knyttet til noen av de etablere friområdene for hund.
Inngjerdingen har flere hensikter.
For det første vil det for andre turgåere i
området være et signal om at området faktisk er

satt av til hundeformål.
For det andre kan ikke alle hunder slippes
løs. En inngjerding vil da sørge for at disse hundene likevel kan løpe uten bånd og sosialisere
seg med andre hunder. Som en liten del av dette
prøveprosjektet jobber Rusken, i samarbeid med
Bymiljøetaten, for å etablere flere dispensere med
gratis bio-hundeposer i Oslo by.
I dag finnes det to dispensere ved Ljanselva. I tillegg ble det høsten 2017 satt ut en dispenser ved det inngjerdede
friområdet for hund ved
Hallagerjordet. Målet er
å på sikt etablere flere
dispensere med gratis
hundeposer – i første
omgang ved etablere
friområder for hund,
deretter ved områder i
Oslo som ofte brukes av
hundeeiere til å gå tur.
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HUNDERUSKENS SPØRREUNDERSØKELSE
DEL 1: FRIOMRÅDER FOR HUND

UTVALG
Spørreundersøkelsen har vært tilgjengelig
på SurveyMonkey med en funksjon som begrenser
ett svar til en spesifikk IP-adresse. Derfor vet vi at
spørreundersøkelsen er blitt gjennomført av 254
unike respondenter. Blant disse er 226 kvinner,
mens resterende 28 er menn (Tabell 1). Oversikt
over tabeller fra side 7.
Hovedvekten av respondentene befinner
seg i alderen mellom 30 og 50 år; så mange som
40 prosent. Videre er det omtrent like mange i aldersgruppen 25 til 30 år (21 prosent) som 50 til 60
år (20 prosent), mens de over 60 år representerer
13 prosent av respondentene. 6 prosent er i alderen mellom 15 til 25 år, mens kun én respondent
(0,40 prosent) er under 15 år (Tabell 2).

13 prosent viser til «annet» – hvorpå respondenten
selv ramer opp hyppighet i besøk av friområdene
for hund og begrunner årsaker (Tabell 4).
Majoriteten av respondentene som huker
av for annet-kategorien forteller at de «sjeldent»
eller «innimellom» tar i bruk friområder for hund.
Årsakene til at det ikke skjer så ofte varierer fra at
friområdet oppleves som «ubrukelig», rent praktisk
eller estetisk, til at tilbudet sjeldent brukes fordi
hundeeieren har en liten hund som lett kan bli
stresset og redd store hunder som er «veldig brå
og pågående».
Ellers er avstand og årstid viktige faktorer:
Dersom friområdet oppleves å være langt unna
stedet man er bosatt, velger hundeeieren heller
skogen, marka eller det øvrige offentlige rommet
fremfor friområdet for hund.
Sommeren fremstår som en mer populær
årstid til å oppsøke et friområde for hund enn vinteren, blant annet fordi det er båndtvang gjennom
sommerperioden. Det kommer også frem at noen
har vurdert å ta seg turen til et friområde for hund,
men at det foreløpig har blitt med tanken.		
		
Et annet spørsmål i undersøkelsen
tar for seg hvilke av de 10 friområdene som brukes mest. Her kommer det frem at majoriteten av
respondentene ikke bruker noen av friområdene
i det hele tatt (39 prosent). Av de 10 ulike friområdene for hund fremstår Ola Narr på Tøyen som
mest populært (26 prosent), etterfulgt av Hundejordet i Frognerparken (20 prosent) og friområdet for hund ved Jomfrubråtveien på Ekeberg (19
prosent). Friområdene som respondentene bruker
minst er Nuggerud P-plass (1,2 prosent), Styggedalen på Bogstad (1,6 prosent), Grefsenkollveien
(1,6 prosent) og Lille Wembley på Haugerud (2,4
prosent). (Tabell 5).

REPRESENTATIVITET
I en undersøkelse fra Opinion fra 2001
kommer det frem at 37 prosent av husstandene i
landet har familiedyr og at 44 prosent av disse holder hund (St.meld. nr. 12, side 37). Ifølge Oslo-statistikken var det per 1.1.2017 336 099 husholdninger i Oslo kommune (jfr. Oslo kommune nettsider).
Med utgangspunkt i disse tallene kan vi gå
ut i fra at rundt 124 357 av husstandene i Oslo har
familiedyr. Det betyr at nærmere 55 000 husstander i Oslo har hund som kjæledyr.
I vår spørreundersøkelse svarer 76 prosent
at de har en hund, mens 17 prosent forteller at
de har flere hunder. Videre opplyser henholdsvis
3 og 4 prosent at de ikke har hund og at de ikke
har hund, men at de av og til låner en hund/flere
hunder (Tabell 3).
Målgruppen for vår spørreundersøkelse
er hundeeiere i Oslo kommune. Annonsering av
undersøkelsen på sosiale medier ble derfor kanalisert ut mot Oslo-borgere med interesse for hund.
Undersøkelsen viser likevel at 3 prosent av respondentene verken har eller låner hund.

RESPONDENTENES TILBAKEMELDINGER
En av årsakene til at friområder for hund i
Oslo ikke brukes hyppig av spørreundersøkelsens
respondenter, kan være relatert til at majoriteten
av de spurte ikke erfarer tilbudet som tilfredsstillende. Hele 66 prosent sier de ikke er fornøyd med
tilretteleggingen av friområder for hund i Oslo
(Tabell 6).
Av totalt 243 svar på spørsmålet, har 174
respondenter valgt å begrunne hvorfor de ikke
opplever et friområde som enten tilfredsstillende

BRUKEN AV FRIOMRÅDER
Tre av spørsmålene i undersøkelsen retter
seg mot de friområdene for hund som pr. dags
dato er et tilbud i Oslo. Et av spørsmålene tar for
seg bruken av disse, hvorpå respondentene svarer
at de bruker et friområde for hund hver dag (11
prosent), hver uke (18 prosent), en gang i måneden (21 prosent) eller aldri (27 prosent). Nesten
10 prosent svarer at de ikke visste om tilbudet.
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HOLDNINGER
Hundeeierne blir i spørreundersøkelsen
spurt om hva de gjør når hunden har gjort fra seg.
Her har i underkant av 86 prosent svart at de alltid
plukker opp etter hunden sin. 13,64 prosent forteller at det av og til hender at de lar bæsjen ligge
igjen, mens 0,41 prosent sier at de aldri plukker
opp etter hunden sin (Tabell 8).
Videre blir respondentene spurt om området er avgjørende for hvorvidt man plukker opp
etter hunden eller ikke. Her svarer 61,16 prosent at
område ikke har noe å si; at de plukker opp etter
hunden sin uansett område. 2,89 prosent svarer
at område ikke har noe å si; de plukker aldri opp
etter hunden sin uansett. Resterende 35,95 prosent har svart at område har noe å si og begrunnet
dette med et utdypende svar (Tabell 9).
Områder hvor hundeeiere bevisst lar hundelort ligge igjen er skog og mark, samt områder
som er relativt øde. En av respondentene skriver at
hundemøkket ikke plukkes opp dersom vedkommende er langt ute i marka og «(...) hunden gjør
fra seg i kratt eller lyng utenfor oppmerkede stier».
Det store flertallet ser ut til å peke på utmark,
områder utenfor oppgåtte stier, og andre steder
som ikke er til sjenanse for noen, som tilfeller hvor
hundeeiere kan finne på å la hundelorten ligge
fremfor å ta den med seg. Fellesnevneren for disse
områdene er at mennesker ikke går der.

eller ikke tilfredsstillende.
En majoritet av tilbakemeldingene er av
negativ karakter. Respondentene er på den ene
siden veldig fornøyd med at det finnes friområder
for hund, da det er viktig at «hundene kan sosialisere», «løpe fritt» og «få ut masse energi på dager
man ikke går lange turer». På den andre siden
reagerer mange på at friområdene er «altfor små»,
«ikke inngjerdet», at de har dårlig belysning, at de
mangler vann til hundene, benker/sitteplasser til
hundeeierne, avfallsdunker til hundeposer og at
friområdene i seg selv er plassert for tett opp mot
trafikkert vei, parkeringsplass eller turvei.
Enkelte mener at det er for stor avstand
mellom friområdene og sitt eget nærmiljø. Dette
hindrer hundeeierne i å bruke tilbudet for friområder. En respondent formulerer det på den måten
at vedkommende «(...) synes det er stress å reise
kollektivt for å gå tur med hunden på friområdet
hver dag». Flere respondenter påpeker dessuten at
«(...) man må ha bil for å komme seg til et friområde for hund» og at det enten oppleves som et tiltak
i seg selv eller at hundeeieren ikke har bil.
Mange av tilbakemeldingene handler
konkret om at vedkommende ikke har fått med seg
at Oslo kommune har tilrettelagt for hundeområder i Oslo by. «Det burde vært bedre markedsført,»
foreslår en av respondentene. Det at tilbudet i seg
selv ikke er allment kjent, kan forklare hvorfor så
mange som 39 prosent av respondentene ikke
bruker noen av dagens 10 ulike friområder for
hund (Tabell 5).
Likevel er det flere av hundeeierne som
kjenner til tilbudet om friområder for hund, og
som gjerne kunne tenke seg å benytte seg av
tilbudet, men hvor møter mellom store og små
hunder skaper frustrasjon eller frykt/redsel. Flere
foreslår derfor at man burde separere/skille mellom friområder for store og små hunder – eller at
man hadde et par friområder for hund som kun er
forbeholdt de minste hundene.

AVFALLSDUNK
I det siste spørsmålet i undersøkelsen blir
respondentene spurt om hva de gjør dersom de
ikke finner en avfallsdunk i nærheten av der hunden deres har gjort fra seg. Her svarer 2 prosent av
respondentene at de da lar hundebæsjen ligge.
0,83 prosent av respondentene svarer at de legger
hundeposen under en busk, bak et tre eller lignende. Videre svarer 4,5 prosent at de da tar med
seg hundeposen hjem. Det store flertallet, 92,5
prosent, svarer at de tar med seg hundeposen og
venter med å kaste den til de finner en avfallsdunk
(Tabell 10).
Basert på tilbakemeldingene til respondentene i denne undersøkelsen er det altså en holdning blant majoriteten at man ikke lar hundebæsjen ligge igjen fordi en avfallsdunk ikke finnes i
umiddelbar nærheten, men tar med seg hundeposen og kaster den når man finner en avfallsdunk. 		
Dette kan indikere at de fleste hundeeiere
ikke forventer at det står en avfallsdunk på hvert
hjørne, men at de likevel benytter seg av dem noe som på den andre siden understreker

DEL 2: BRUK AV HUNDEPOSER
Den andre delen av Ruskens spørreundersøkelse har tatt for seg respondentenes bruk av
hundeposer. Målet med denne delen har vært å
kartlegge hvordan hundeeierne håndterer sine
hunders avføring. Med dette menes om eierne av
hundene bruker hundepose eller ikke. Samtidig er
det ønskelig å finne ut om hundeposene kastes i
avfallsdunker eller på bakken.
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OFFISIELL ÅPNING: Hunderusken-standene høsten 2017 fikk sin offisielle åpning på friområdet for hund i Frognerparken. En
rekke mennesker møtte opp gjennom dagen.

et behov for at alle populære turområder bør ha
tilgang til en avfallsdunk innen en viss omkrets.
HUNDERUSKEN-STANDS
Rusken har hatt totalt fire stands ved fire
ulike friområder for hund i Oslo i løpet av høsten
2017. Områdene som ble plukket ut var basert på
et ønske om å representere hver kant av Oslo by:
nord, sør, øst og vest. Mest populært oppmøte var
det ved frirområdene for hund i Frognerparken
og ved Ekeberg, mens oppmøtet på de to andre
friromdeåene for hund (Hallagerjordet og Årvoll)
var en del mindre.
Oppmøtet på de ulike standene samstemmer med popularitetsnivået til de ulike friområdene for hund (jfr. avsnittet Bruken av friområder,
side 3).
På de fire arrangementene kom Rusken
i snakk med flere hundeeiere som har til vane å
bruke friområdene for hund. Av generelle tilbakemeldinger her kan det nevnes at mange hundeeiere mener det mangler god oppmerking på
friområdene. Flere savner dessuten regler for bruk
da enkelte opplever noen hundeeiere for å være
slipphendte med å passe på hunden sin. Noen av
de Rusken møtte på Hunderusken mener skrevne
regler kan bidra til å løse denne utfordringen.

BRUK AV HUNDEPOSE: Reportasje med Akers Avis Groruddalen hvor hundeeiere oppfordres til å bruke hundepose.

EKEBERG: Hundeeiere må ut i all slags ruskevær. Her ved
friområdet for hund ved Jomfrubråtveien.
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REFLEKSJONER
DAGENS FRIOMRÅDER
I denne spørreundersøkelsen har vi gjort
oss noen oppfatninger basert på respondentenes
svar. Basert på dette har vi følgende forslag:

DISPENSERE FOR HUNDEPOSER
Rusken erfarer at de tre dispenserne med
gratis hundeposer, som i dag er plassert langs
Ljansleva og ved Hallagerbakken, er svært vellykket. Derfor samarbeider nå Ruskensekretariatet
og Bymiljøetatens parkforvaltning om å sette ut
dispensere med gratis hundeposer ved samtlige
10 friområder for hund i Oslo.
Det er et ønske at dispenserne skal driftes
av de samme entreprenørene som har rutiner for
tømming av avfallsdunker, samtidig som de allerede befinner seg i området. Ruskenpatruljen har
vurdert behovet for utplassering av dispensere
for hundeposer også utenfor dagens friområder
for hund. Vurderingen tar i første omgang for seg
noen områder i Oslo som ofte brukes av hundeiere
til å gå tur. Følgende områder foreslås derfor til utplassering av dispensere (se også kart nedenfor):

1) Vi foreslår at det etableres flere friområder for hund slik at flere kan benytte seg av tilbudet i eget nærmiljø.
2) Noen av friområdene for hund burde
gjerdes inn, mens andre kan være åpne.
3) Viktige poeng, som flere hundeeiere har
nevnt, er at alle friområder for hund bør være
belyst, ha sittebenker, informasjon om regler og
avfallsdunk.
4) Friområdene uten inngjerding bør ikke
legges for tett inntil sterkt trafikkerte områder.
5) Små og store hunder kan ha ulike behov.
For å unngå konflikt ved bruk av friområdene kan
en løsning for eksempel være å sette opp ulike
tider for små og store hunder.
6) Flere av respondentene i vår spørreundersøkelse har ytret et ønske om bedre markedsføring av friområder for hund i Oslo. Dersom det er et
mål at flere tar i bruk friområder for hund, er vårt
forslag at man oppsøker hundeeiere der de er for
å markedsføre friområdene, samt få informasjon
om eventuelle andre behov som hundeeiere har.

•
•
•
•
•
•
•

Sognsvann (3 steder)
Ulsrudvann P-plass
Østensjøvannet P-plass
Huk ved bommen
Solbergliveien/Hellerudveien P–plass
Lilloseter P-plass
Badedammen ved P-plass før Steinbruvannet

UTPLASSERING AV DISPENSERE: Foreslås på 9 ulike steder i Oslo som ofte brukes av hundeiere til å gå tur.
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TABELLER
TABELL 1: Kjønn.

TABELL 2: Alder.
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TABELL 3: Eieforhold til hund.

TABELL 4: Frekvens for bruk av friområder for hund.
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TABELL 5: Bruk av de ulike friområdene for hund.

TABELL 6: Tilfredshet med tilrettelegging av friområdene for hund.
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TABELL 7: Rutiner for lufting hund med og uten bånd.

TABELL 8: Adferd til hundeeier etter hunden har gjort fra seg, del 1.
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TABELL 9: Adferd til hundeeier etter hunden har gjort fra seg, del 2.

TABELL 10: Adferd til hundeeier etter hunden har gjort fra seg, del 3.
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