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Hastesak - Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, SørFron kommune, Oppland
Vedlegg:
Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, Sør-Fron kommune, Oppland
Bakgrunn:
Viltlovens kapitel XI om hunder, inneholder et generelt aktsomhetskrav for hundeeier
mht å la hunder løpe løs. Likevel har kommunene, i henhold til hundeloven (lov av 4.
juli 2003 nr. 74 om hundehold), § 6 annet ledd bokstav f, fått myndighet til ytterligere
innskjerpinger gjennom å fastsette forskrift om båndtvang når ekstraordinære forhold
gjør dette påkrevd for å beskytte viltet. Sør-Fron kommune har ikke vedtatt en slik
forskrift tidligere.
Store snømengder og periodevis streng kulde gjør at forholdene nå er svært tøffe og
ekstraordinære, spesielt for rådyr, men også andre viltarter. Dette er bakgrunnen for
at det er satt i gang arbeid med å få innført ekstraordinær båndtvang i Sør-Fron
kommune.
Forslaget innebærer at det innføres ekstraordinær båndtvang i hele kommunen frem
til ordinær båndtvang inntrer 1. april. Kun politi- og lavinehunder i tjeneste og trening,
ettersøkshunder i bruk på såret eller sykt vilt, samt hunder når den brukes til jakt,
jakthundtrening og jaktprøver, er i forskriften direkte unntatt fra den ekstraordinære
båndtvangen.
Vurdering:
De ”uvanlig” store snømengdene sammen med tidvis streng kulde som vi nå
opplever utsetter bl.a. hjortevilt (spesielt rådyr) for harde prøvelser. Kulde, dyp snø
og begrenset mattilgang samtidig som metabolismen er høy (bruk av næring) tærer
hardt på opplagsnæringen. Å bli jaget av en hund (eller menneske for den saks
skyld) gjør at ”matpakken” forsvinner raskt. Dette kan forårsake unødig lidelse,
utmattelse og død frem mot våren. Det kan innvendes at snøens konsistens er av en
slik art (løs) at hunder ikke får løpt etter og jagd vilt. Dette må imidlertid antas å være
et forbigående fenomen som bare gjør situasjonen verre for dyra (dvs. at de er enda
svakere når føreforholdene ”bedrer” seg).
Viltlovens kapitel XI om hunder, inneholder et generelt aktsomhetskrav for hundeeier
mht å la hunder løpe løs. Dette skal generelt være tilstrekkelig for å forhindre at
hunder jager vilt ulovlig. Bruken av ekstraordinær båndtvang skal derfor ikke brukes i
utrengsmål. Selv om kommunen har inntrykk av at problemet med løse hunder som

jager vilt ikke er stort, har man under de rådende forhold funnet det nødvendig å
anbefale at viltet får en ekstra beskyttelse mot de tilfeller som eventuelt måtte oppstå.
Forslag:
Som hastevedtak hjemlet i kommuneloven § 13 og i delegasjon fra kommunestyret,
gjør Sør-Fron formannskap slikt vedtak:

Hundorp, 8. februar 2018

Hilde Hammer
miljø- og utmarksrådgiver

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, Sør-Fron kommune,
Oppland
Hjemmel: Fastsatt av Sør-Fron kommune 12. februar 2018 med hjemmel i lov 4. juli
2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav f.
§ 1. Formål
Når ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø og periodevis streng kulde,
tilsier det kan rådmannen innføre ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Sør-Fron
kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet
eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade vilt.
Når de ekstraordinære forholdene ikke lenger er til stede skal den ekstraordinære
båndtvangen oppheves. Rådmannens fullmakt kan delegeres til landbrukssjefen.
§ 2. Kunngjøring
Innføring av og opphevelse av ekstraordinær båndtvang skal kunngjøres minimum på
kommunens hjemmeside og i minst en lokalavis.
§ 3. Virkeområde
Denne forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:
· dressert bufehund som brukes til å vokte bufe
· hunder i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening
for slik tjeneste
· hunder i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
· hund når den brukes til jakt, jakthundtrening og jaktprøver.

§ 4. Dispensasjon
Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra
denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.
§ 5. Hund som løper løs
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres
til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til
hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder hundeloven § 10

for opptak og behandling av løse hunder.
Grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigede kan
avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt, likevel ikke en hund som er i aktiv
bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt.
§ 6. Straff
Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6
måneder (Jf. hundeloven § 28).
§ 7. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring og gjelder inntil de
ekstraordinære forholdene er falt bort, men ikke ut over 1. april da ordinær båndtvang
etter hundeloven trer i kraft.
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang etter hundeloven § 6 annet ledd
bokstav f kan påklages til Fylkesmannen i Oppland.
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Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, Sør-Fron kommune,
Oppland
Hjemmel: Fastsatt av Sør-Fron kommune 12. februar 2018 med hjemmel i lov 4. juli
2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav f.
§ 1. Formål
Når ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø og periodevis streng kulde,
tilsier det kan rådmannen innføre ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Sør-Fron
kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet
eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade vilt.
Når de ekstraordinære forholdene ikke lenger er til stede skal den ekstraordinære
båndtvangen oppheves. Rådmannens fullmakt kan delegeres til landbrukssjefen.
§ 2. Kunngjøring
Innføring av og opphevelse av ekstraordinær båndtvang skal kunngjøres minimum på
kommunens hjemmeside og i minst en lokalavis.
§ 3. Virkeområde
Denne forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:
· dressert bufehund som brukes til å vokte bufe
· hunder i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening
for slik tjeneste
· hunder i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt

·

hund når den brukes til jakt, jakthundtrening og jaktprøver.

§ 4. Dispensasjon
Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra
denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.
§ 5. Hund som løper løs
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres
til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til
hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder hundeloven § 10
for opptak og behandling av løse hunder.
Grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigede kan
avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt, likevel ikke en hund som er i aktiv
bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt.
§ 6. Straff
Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6
måneder (Jf. hundeloven § 28).
§ 7. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring og gjelder inntil de
ekstraordinære forholdene er falt bort, men ikke ut over 1. april da ordinær båndtvang
etter hundeloven trer i kraft.
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang etter hundeloven § 6 annet ledd
bokstav f kan påklages til Fylkesmannen i Oppland.
Merknad:
Rådmannen har 14. februar 2018 gjort vedtak om å innføre båndtvang.

