Høringsbrev - Forslag til lokal forskrift om utvidet båndtvang i Verdal
kommune
I medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37 og lov
om hundehold (hundeloven) § 6e legges forslag om forskrift for utvidet båndtvang i Verdal
kommune ut til høring.
Saksopplysninger
Verdal sauavlsalg har oppfordret kommunen om å igangsette arbeidet med en lokal forskrift om
utvidet båndtvang. Bakgrunnen er at den generelle båndtvangperioden er fra 1. april – 20. august og at
det pr 20. august ennå er dyr ute på beite og at sankingen starter i dette tidsrommet. Sauavlslaget
opplever utfordringer med sankingen grunnet løse hunder. Det har vært flere hendelser hvor sau og
lam er blitt splittet, og kun søya er blitt med ned til gårdene. De ønsket primært utvidet båndtvang til
og med 9. september.
Reglene om båndtvang fremgår av hundelovens kap 2 og reindriftsloven § 66.
Båndtvangsregelen er hjemlet i hundeloven § 6:
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig
inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller
vilt, herunder viltets egg, reir og bo.
Videre står det i samme lov § 9:
§ 9.Unntak fra sikringsreglene
Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for
a) hund når den brukes i reindrift,
b) dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
c) hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik
tjeneste,
d) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
e) særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller
for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak.
Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke
som nevnt i § 8 første ledd foreligger
f) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når
båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.
Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål
etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.
En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en
aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven,
naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av
ettersøkshunder.

Vurdering
I oppfordringen til kommunen om å gå i gang med forskriften om utvidelse av båndtvangperioden, ble
det sagt at båndtvangen burde utvides til 9. september med hensyn til beitedyr.
Verdal er en stor beitekommune. Totalt var det sommeren 2017 ca 15000 sau og lam på utmarksbeite
og i tillegg en stor andel rein. Innenfor kommunegrensene har vi to reinbeitedistrikt som har kommune
som sitt helårsbeite. Generelt kan en si at det stort sett finnes dyr på utmarksbeite over hele kommunen
og det er derfor vanskelig å sette begrensninger kun i visse områder (se vedlagte kart). En utvidelse av
båndtvangen vil gi beitedyr og vilt et sterkere vern på inn- og utmark og derfor foreslås
båndtvangstiden utvidet til og med 9. september.
Forskriften gjelder i hele Verdal kommune, og det understrekes at hundeeiere må se forskriften i
sammenheng med gjeldende hundelov LOV-2003-07-04-74. Hundeloven regulerer andre aspekter ved
hundehold enn hva kommunen kan regulere i lokal forskrift. Den lokale forskriften er altså ikke det
eneste lovverk på feltet.
Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål etter
bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet. En hund som nyttes
som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er
naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, naturmangfoldloven eller regler
om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder.

I hundelovens § 3 er et Generelt aktsomhetskrav presisert slik:
En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller
ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk,
miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller
hundeholdet skaper utrygghet for andre. Den som er berørt, kan kreve overfor hundeholderen at en
varig tilstand eller varige forhold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, eller som volder urimelig
ulempe, blir rettet.
Kommunen har ikke mottatt henvendelser om at løshunder er et generelt problem i kommunen ellers
og velger derfor i denne sammenhengen og holde seg til utvidet båndtvangstid med bakgrunn i den
mottatte henvendelsen fra beitenæringen.

