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DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I ØYER KOMMUNE  

 
Vi viser til søknad mottatt per e-post om dispensasjon fra § 6 i Lov om hundehold. 
 
Bakgrunn 
Rovviltfellingslaget i Øyer kommune ved fellingsledelsen Asgeir Myhren og Knut Sørlundsengen søker 
om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven § 6. Søknaden gjelder for trening av 
hund på jerv og bjørn. Formålet er skolering av hundeekvipasjer for effektiv skadefelling av store 
rovdyr. Området som er tenkt brukt er hele Øyer Statsallmenning. Et eget prosjekt for trening av 
hund for lisensjakt og skadefellingsoppdrag er under planlegging, og erfaringene fra årets turer vil 
være et grunnlag for hvilke rammer som settes. 
 
Lovgrunnlaget 
Hundeloven § 6 omhandler sikring av hund ved båndtvang, og lyder:  
«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.»  
 
Lovens § 9 omhandler unntak fra bestemmelsen om båndtvang, og i bestemmelsens bokstav e 
omtales unntak for  
«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».  
 
Naturmangfoldloven § 15 omtaler forvaltningsprinsippene overfor viltlevende dyr:  
«Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. 
Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. Likeledes skal unødig 
jaging av viltlevende dyr unngås.»  
Bestemmelsen er endret fra slik den tidligere lød, den gang som del av viltloven, ved at ordet 
«unødig» er føyd til i siste setning. Om nødvendigheten av tilføyelsen skriver Klima- og 
miljødepartementet: «Et annet eksempel er flere tilfeller som har funnet sted der hunder er blitt 
sluppet løs på bjørner om våren for hundetrening. Dette har skjedd i en periode der bjørnen har vært 
særlig sårbar, og er etter departementets syn svært uheldig.» 
 
Vurdering 
Erfaringsmessig utfører det kommunale fellingslaget i Øyer hvert år flere fellingsforsøk på fredet 
rovvilt når det er gitt skadefellingstillatelse av Statsforvalteren. Fellingslagets funksjon er viktig for å 
bidra til å redusere skader på, og tap av, bufe på utmarksbeite. Bruk av hund under fellingsforsøkene 
har i de fleste tilfeller vist seg å være avgjørende for et vellykket resultat. Sommeren 2017 ble det 
åpnet for bruk av løs på drevet halsende hund under skadefellingsforsøk på ulv, og Miljødirektoratet 
delegerte myndigheten til å gi slik tillatelse til Statsforvalteren.  
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Et viktig hjelpemiddel for vellykkede fellingsresultater er tilgang på godt hundemateriell. For å få 
gode jakthunder er det nødvendig med trening av disse på en så realistisk måte som mulig.  
 
Naturmangfoldlovens ordlyd «unødig jaging» er av departementet direkte knyttet til trening av hund 
på bjørn om våren. En hannbjørn forlater normalt hiet i mars/april. I Sør-Skandinavia er 
gjennomsnittsdatoen 4. april, mens bjørner i nord forlater hiet noe senere. Undersøkelser har vist at 
bjørner vil bruke opptil tre uker på å gjenvinne normalt stoffskifte etter at de kommer ut av hiet om 
våren. De første ukene er derfor en tid da bjørnene er svært sårbare for forstyrrelser, og slik en 
forstår departementet vil jaging i denne perioden være å karakterisere som «unødig». Også 
Statsforvalteren opererer med tidsbegrepet «våren» som den perioden som omfattes av 
naturmangfoldloven § 15, og har altså antydet at en dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for 
trening av hund bør gjelde fra ca. 1. juli.  
 
Det kommunale fellingslaget utfører et viktig samfunnsoppdrag. Det er derfor nødvendig at 
medlemmene dyktiggjøres slik at de på best mulig måte kan løse dette oppdraget. En viktig del av 
denne dyktiggjøringen er å trene det hundemateriellet en har til disposisjon innen laget. Det ville 
også være en stor fordel om lagets medlemmer kunne trene og teste hundemateriell så tidlig som 
mulig i barmarksesongen, for på den måten være best mulig forberedt før beitesesongen starter.  
 
Hjorteviltet er sårbart rundt og etter kalving (midten/slutten av mai), og i juni slippes bufe på 
utmarksbeite. Ved å ha en dispensasjon fra 1. april gis det mulighet til å trene hund på jerv i en 
periode før hjorteviltet kalver, og på bjørn fra 4. mai før bufe slippes på utmarksbeite. Forskning viser 
som nevnt at gjennomsnittsdatoen når bjørner forlater er 4. april, og at de vil bruke opptil tre uker på 
å gjenvinne normalt stoffskifte etter at de har forlatt hiet. Dette, sammenholdt med hensynet til 
hjortevilt og bufe, mener kommunedirektøren kan forsvare at det gis dispensasjon for trening av 
hund på bjørn fra 4. mai. Start av trening skal skje på konkret bjørne- og/eller jervespor, og hund skal 
ikke gå i fritt/tilfeldig søk i forkant. 
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at formålet det her er tale om tilfredsstiller den mulighet 
for dispensasjon som er hjemlet i hundeloven § 9 bokstav e, altså ved særlig bruksformål. I 
vurderingen vektlegges at det planlegges et prosjekt for trening av hunder til lisensjakt og 
skadefellingsoppdrag, og at årets erfaringer vil være verdifulle for dette. 
 
Det settes som vilkår at det kun brukes egnet jakthund, at den skal utstyres med GPS-halsbånd for 
god kontroll, samt at det tas hensyn til viltet og yngleområder for jerv. 
 
Delegert vedtak 
Med hjemmel i lov om hundehold § 9 bokstav e, gis rovviltfellingslaget i Øyer kommune v/ 
fellingsledelsen Asgeir Myhren og Knut Sørlundsengen, dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene 
for bruk av hund under trening av hund/hundeekvipasje på bjørn og jerv i Øyer kommune.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  
1. Dispensasjonen gjelder kun for oppnevnte medlemmer av skadefellingslaget i Øyer. 
2. Det skal kun benyttes hunder som lovlig kan brukes til jakt i Norge og disse skal være sauerene. 
Det skal brukes GPS-halsbånd på hundene. 
3. Dispensasjonen gjelder fra 01.04.2021 – 20.08.2021 for trening på jerv, og fra 04.05.2021-
20.08.2021 for trening på bjørn.  
4. Det forutsettes det at grunneiers tillatelse innhentes, jf. lov om hundehold § 8, samt eventuelle 
beitebrukere i området.  
5. Start av trening skal skje på konkret bjørne- og/eller jervespor, og hund skal ikke gå i fritt/tilfeldig 
søk i forkant.  



6. Tillatelsen gjelder ikke for de indre delene av Øyer statsallmenning, og ikke for yngleområder for 
jerv. 
7. Det skal føres logg over treningsturer, med informasjon om sted, ekvipasje og tidspunkt loggen 
skal sendes kommunen snarest etter 20. august.  
8. Det skal utvises hensyn til annet vilt, bufé og folk i området.  
8. Mislighold av dispensasjonen kan medføre at denne blir inndratt.  
9. Denne dispensasjonen skal medbringes ved trening. 
 
 
GENERELL OPPLYSNING OM KLAGEADGANG:  
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt spesielle vilkår for tillatelsen, 
kan vedtaket påklages etter forvaltningslovens § 28.  
Frist for å fremsette klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.  
Klagen må være begrunnet, fremsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marie Skavnes 
Enhetsleder 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur. 


