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Firbeint fellesskap i trygge omgivelser –
utvidelse av byhundegården
Margit Dyrland og Elise Strømseng

Bakgrunn
Longyearbyen hundeklubb (LHK) ønsker at flere skal få oppleve gleden ved hundekjøring,
hundetrening, agility, bruk av hund og de fine naturopplevelsene hunder er med på å gi, og startet
derfor et prosjekt for å utvide og utbedre den eksisterende hundegården. Prosjektet fikk navn
Firbeint fellesskap i trygge omgivelser – utvidelse av byhundegården og vil gi hundeiere i hele byen
mulighetene til å lufte hund i inngjerdet løpegård og samtidig gi flere muligheten til å drive med
hundekjøring som friluftsaktivitet.
Utvidelse av hundegården har vært sak
på agendaen for LHKs styre i flere år. I
2009 utvidet Longyearbyen lokalstyre
formålsgrensa for hundegårder i retning
Isdammen i forbindelse med fastsettelse
av ny arealplan. Klubben nedsatte i 2011
en arbeidsgruppe som skulle jobbe med
planlegging og finansiering av
prosjektet.
Arkitekt og hundeklubbmedlem Ingvild Bilde 1: Perspektiv - gammel og ny hundegård (I. S. Vatn)
Sæbu Vatn tegnet planer for utvidelse
og var også, gjennom arkitektfirmaet LPO, ansvarlig søker da søknad om rammetillatelse for
utbygging ble innvilget fra Longyearbyen lokalstyre i januar 2012. Samme år ble tomten fradelt og
festeavtale inngått med SNSK. Det ble og arbeidet med å søke finansiering av prosjektet og to
søknader ble sendt til Svalbards miljøvernfond (SMF), dog uten å bli innvilget. En søknad til
Gjensidigestiftelsen nådde heller ikke opp i konkurranse med andre søknader.
Høsten 2013 fikk LHK tildelt 200.000,- av Longyearbyen lokalstyres korkpengefond, noe som
muliggjorde oppstart av prosjektet. I februar 2014 sendte LHK ny søknad til Svalbards Miljøvernfond
og i april fikk klubben beskjed om at prosjektet var bevilget 400.000,- kroner. Dette er fantastisk for
hundemiljøet i Longyearbyen og gjorde at prosjektet ble veldig nær fullfinansiert.
Beskrivelse og framdrift av utbyggingsprosjektet
Prosjektet består av en utvidelse av dagens hundegård med 58 meter i retning Isdammen. Det
inkluderer to løpegårder og 19 nye bur. Den ene løpegården er forbeholdt hundeeiere med hunder
som ikke bor i hundegården (både «vanlige»
byhunder og polarhunder som bor i private
hjem), mens den andre vil brukes av hunder
som bor i de nye burene, og den østlige delen
av eksisterende hundegård.
Bilde 2 viser plantegningen for utvidelsen. I
samarbeid med LNS Spitsbergen (LNSS) ble
det i januar 2014 satt opp en utbyggingsplan
som optimalt utnyttet de midlene klubben da
hadde til rådighet. Arbeidet med første trinn
startet i januar 2014 med pæling, oppsett av
Bilde 2: Plantegning for utvidelsen (I. S. Vatn).

nederste rad netting, etablering av avkjørsel,
nedlegging av duk og oppfylling av masse langs
yttergjerdet og der hvor det skulle bygges bur.
De mørke skraverte områdene på tegningen over
viser delene som ble fylt opp med masse i trinn
en. Pæleplassering ble markert 11. januar og
pæler som klubben hadde fått sponset fra LNSS,
ble tilpasset på dugnad. LNSS boret hull til pæler
og i løpet av januar ble 36 pæler satt opp.
Hundeklubben fikk overta brukt flettverksnetting
fra flyplassen som LNSS hadde byttet ut, noe
Bilde 3: Linda, Malin, Elin og Sølvi fester nederste rad
som sparte prosjektet for over 10.000,- og ikke
netting på stolpene 14. februar 2014.
minst bidro til miljøvennlig gjenbruk. Nettingen
ble satt opp på dugnad og ved hjelp av innleid assistanse fra LNSS. Bilde 3 viser maskin med
«nettingrullholder» fra LNSS og tre dugnadsarbeidere fra LHK i aksjon i februar 2014.
Utover vinteren fortsatte LNSS arbeidet med å etablere avkjørsel, legge ned duk for å hindre masser i
å synke ned i myra og fylle opp med masser i henhold til avtalen. Da tilsagnet fra SMF kom i slutten
av april, kunne LHK bestille videre oppfylling av
tomta. LNSS’ spons av overskuddsmasser fra
andre prosjekter, samt at vi fikk mange lass slagg
(overskuddsmasser fra kullbrenningen) gratis fra
Longyearbyen energiverk, gjorde at tomta var så
godt som ferdigstilt, innenfor rammen av
budsjettet, allerede i begynnelsen av juni. Bilde
4 viser LNSS i aksjon på soldagen 8. mars 2014.
2. juni startet byggearbeidene i hundegården
med bygging av port til den ene løpegården.
Arbeidet fortsatte 14. juli med oppstart på
Bilde 4: Hjorthfjellet og den nye hundegården 8. mars 2014.
bygging av burmoduler. Bilde 5 viser
prinsippskisse for burmodulene. Skilleveggen mellom burene ble bygget liggende på bakken,
påmontert netting og så reist opp, og deretter ble
dørseksjoner montert og netting strukket i to høyder.
Materialer og netting ble bestilt via Svalbard Bygg AS (tidligere
Sjøhaug byggservice). Materialene ble levert på kai i
Longyearbyen til litt rimeligere pris enn om prosjektet skulle
bestilt direkte hos Neumann bygg i Tromsø, og det var lettvint
og hyggelig å samarbeide med en lokal bedrift.
Arbeidet ble gjort på dugnad, med veiledning og hjelp fra en
tømrer fra Svalbard Bygg AS på tre av kveldene. Veiledning fra
en profesjonell tømrer gjorde at arbeidet gikk mye fortere enn
det ellers ville gjort, og 13. august var alle 19 burseksjoner
reist. Bilde 6 viser dugnadsgjengen som jobbet sammen med

Bilde 5: Prinsippskisse for burmodul
(M. Dyrland)

Bilde 6: Dugnadsgjengen som jobbet 11. august.

tømrer Ronny Berntsen den 11. august. Utover i
august og september ble det montert netting,
bygget porter og dører og fylt slagg som
toppmasser i burene. SNSK ga oss armeringsmatter
som ble montert som dobbel vegg mot
løpegårdene. Mellom byhundløpegården og
burrekka er det en meters avstand. Dette
minimerer sjansen for smitte av parasitter og
sykdommer mellom hundene som bruker
byhundløpegården og de som står i burene, samt
at det hindrer slåssing på nettingen og dermed
skader på hundene.

I slutten av september var burrekka ferdig og de første hundene flyttet inn i sine nye bur i
begynnelsen av oktober etter at vi fikk ferdigattest fra lokalstyret. Bilde 7 viser den nye burrekka og
byhundløpegården 11. oktober.

Bilde 7: Byhundløpegården og den nye burrekka 11.
oktober 2014.

I november var det blitt frost i bakken slik at andre
nettinghøyde kunne henges opp ved hjelp av
maskin. LHK leide inn maskin med nettingrullholder
fra LNSS og nettingen ble satt opp på en dag og en
kveld. 22. november ble siste kveld med dugnad da
«syingen» av de to nettinghøydene ble ferdigstilt.
Før de store snømengdene kom, ble det og lagt duk
og fylt opp mer masse på parkeringsplassen. I
midten av desember monterte JM Hansen LEDbelysning i den nye hundegårdsdelen. Dette
avsluttet byggeprosjektet.

Økonomi
Prosjektets kostnad ble 672.465,-, ikke medregnet verdi av medlemmenes 787 dugnadstimer (se
rapportskjema for totalkostnad inkludert dugnadstimene). Kostnadene fordelte seg slik:
Klargjøring tomt, avkjørsel, masser, pæling LNSS.
Materialer, netting, festemateriell Svalbard Bygg AS (tidl. Sjøhaug)
Diverse materialer, festemateriell. Bevertning dugnader.
Klargjøring tomt, masser, grøfting, vei, nettingoppsett LNSS.
Festeavgift SNSK 2014, ny tomt 2600 kvm
Søknadsgebyr LL
Porto, annonser
Lysanlegg JM Hansen
Nettingoppsett 2. høyde Leie maskin LNSS
Oppfylling av masse på parkering. LNSS*
Skilt LNSS*
Sum utgifter

204070
167094,9
8124
125927,5
11076
1220
1530,4
125064
6358
20000
2000
672464,8

Prosjektmidlene klubben hadde til rådighet var fondsmidler, klubbens egne
midler og spons fra bedrifter og privatpersoner:
LL Korkpenger
Svalbards miljøvernfond
Foreningsmidler
Spons
Sum tilgjengelige prosjektmidler

200000
400000
58464,8
14000
672464,8

*Estimert. Ikke mottatt faktura ennå.
Sponsorer
LNS Spitsbergen og Svalbard bygg AS har vært viktige samarbeidspartnere og sponsorer. I tillegg har
flere andre sponset prosjektet med penger, utstyr/materialer og rabatterte priser. Nedenfor er en
liste over bidrag:
- Svalbards miljøvernfond: Pengestøtte
- Longyearbyen lokalstyres korkpengefond: Pengestøtte
- LNS Spitsbergen: Materialer, pæler, masse, lån av stillas, skilt og rabatterte priser på arbeid
- Svalbard Bygg (gamle Sjøhaug byggservice): Rabatterte priser på materialer og snekkerhjelp
- Ingvild Sæbu Vatn/LPO arkitekter: Planer, plantegninger av hundegård og ansvarlig søker
- Henningsen transport & guiding: Netting og bruk av hjullaster
- Store Norske: Armeringsmatter
- Avinor/LNSS: Gammel flyplassnetting
- Reistad Consult AS: Pengestøtte
- Apotek 1 Spitsbergen: Pengestøtte
- Coop Svalbard: Pengestøtte
- Margit Dyrland: Pengestøtte
- Werner Jørgensen: Lån av henger
- Svalbard snøscooterutleie: Lån av
hjullasterhenger
- Monica Votvik: Materialer
- Kyrre Fledsberg: Lån av verktøy
- Anne Nyheim: Lån av stige
- JM Hansen: Rabatterte priser
- Longyearbyen skole TIP (Teknisk og industriell
Bilde 8: Inngangen til den nye byhundløpegården. LNSS
og LHK har spleiset på skilt med SMF, LHK og LNSS’ logo.
produksjon): Produksjon av dørslåer
Prosjektet ville vært vanskelig å gjennomføre uten støtten fra Svalbards miljøvernfond, og helt
umulig å ferdigstille på så kort tid. Den massive dugnadsinnsatsen er også helt uvurderlig. Verdien av
timene brukt til byggearbeidene er mer enn 150.000,- (se rapportskjema).
Oppnåelse av miljømål
Den utvidede hundegården vil nå bli et samlingspunkt for hundeiere og hundeinteresserte i
Longyearbyen. Alle hundeeiere som blir medlem av Longyearbyen hundeklubb har nå muligheten til
å lufte hund løs på inngjerdet område, noe som vil minske risikoen for uønskede hendelser mellom
løse hunder og vilt i Longyearbyens nærområde. De nitten nye burene er allerede fordelt til

medlemmer på venteliste, noe som har gjort at
de har kunnet skaffe seg en polarhund,
etablere egne hundespann og større
hundespann, og dermed bygge videre på en
viktig kultur for miljøvennlig ferdsel på
Svalbard.
To løpegårder og lavere hundetetthet i den
gamle delen har også ført til bedre dyrevelferd i
hundegården. Hunder trenger mye mosjon hele
året rundt, noe som fører til mosjon i frisk luft
også for hundeeierne uansett mørketid eller
Bilde 9: Den ferdige hundegården 19.12.2014.
dårlig vær. Hundeklubben har i høst fått
Byhundløpegården nærmest med miljøvennlig LED-belysning
tilskudd fra KSAT, Sparebank1 og Svalbards
miljøvernfond for å kjøpe vogner og barnesleder, slik at den kan øke sin aktivitet ovenfor barn og
unge i Friluftslivets år 2015. Blant annet planlegges et eget barnehundesledeløp.
LHK og LNSS har satt opp et skilt nede ved hundegården hvor det står Velkommen til Longyearbyen
hundeklubb og hvor SMFs logo også står på. Videre er SMF profilert med logo på prosjektets
hjemmeside: http://www.longyearbyenhundeklubb.no/Byhundegarden.html
Oppsummering
På mindre enn ett år har LHK bygget en over 2000 kvadratmeter stor ny hundegårdsdel. Klubben har
nå 63 bur til utleie og kan huse opp til 120 private polarhunder. 790 dugnadstimer har blitt lagt ned
av 50 forskjellige medlemmer og ikke-medlemmer siden januar 2014, de aller fleste av disse timene
mellom juli og oktober. I tillegg kommer mange hundre timer brukt på planlegging, tegning,
søknadsskriving, innhenting av
anbud, bestilling av materialer og
tjenester, oppfølging av
leverandører, organisering av
dugnad, regnskap, osv.
LHK er svært takknemlig for
støtten fra Svalbards
miljøvernfond til prosjektet
Firbeint fellesskap i trygge
omgivelser – utvidelse av
byhundegården, og håper og tror
det kan bidra til å oppfylle flere
av miljømålene til fondet og
Svalbardsamfunnet i årene
fremover.

Bilde 10: Oversiktsbilde over LHKs hundegård 19.12.2014.

