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EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUND I ØYER KOMMUNE  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Iht Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f) kan kommunen gi forskrift om at 

hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet under ekstraordinære 

forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet. 

I Øyer har det i løpet av vinteren kommet veldig mye snø. Under slike snøforhold er viltet 

svært sårbart med hensyn til stress, jaging osv og følgelig kan løse hunder utgjøre en fare for  

viltet.  

Etter rådmannens vurdering er det under rådende forhold grunnlag for å innføre 

ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune. Dette for å beskytte viltet.  

Rådmannen foreslår derfor men hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, 

bokstav f) at det med umiddelbar virkning innføres ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer 

kommune. 

 
 
Saksutredning: 
Iht Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f) kan kommunen gi forskrift om at 

hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet under ekstraordinære 

forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet. 

I Øyer har det i løpet av vinteren kommet veldig mye snø. Snøen er løs og man ser at f.eks 

hjorteviltet  har store utfordringer med å ta seg fram og de har problemer med å finne og 

tilegne seg nødvendig næring/føde. Dette gjelder spesielt rådyr, men man ser at også kalver 

av elg og hjort har problemer under rådende snøforhold. Dyrene svekket og det skal svært lite 

til for at de blir utmattet. Under slike forhold er viltet svært sårbart med hensyn til stress, 

jaging osv og følgelig kan løse hunder utgjøre en fare for viltet. Man har 2 tilfeller i vinter 

hvor den kommunale fallviltgruppa har avlivet rådyr der løs hund kan ha forårsaket skade. 

Det er ikke observert / dokumentert at det er løs hund som har jaget og forårsaket skade på 

disse rådyrene, men det kan heller ikke utelukkes.  

 
 
Vurdering: 
Etter rådmannens vurdering vil det under slike snøforhold som man har i Øyer i dag være 

grunnlag for å innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet, jf bestemmelsene i 

hundeloven. Slik som situasjonen er nå er dyrene svekket og det skal svært lite til for at de 

blir utmattet. Viltet er svært sårbart med hensyn til stress, jaging  osv, og følgelig kan løse 



hunder utgjøre en fare for  viltet. I Øyer har man ikke hatt store problemer med løse hunder 

og man kan ikke med sikkerhet slå fast at de 2 tilfellene med rådyr, som har blitt avlivet, har 

vært jaget/skadet av hund. Rådmannen mener likevel at det under rådende forhold vil være 

riktig å innføre ekstraordinær båndtvang for hund, ikke minst for å forebygge at viltet blir 

utsatt for stress, skade og lidelser.  

 

Rådmannen fremmer denne saken som en hastesak, jf kommuneloven § 13. 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f), samt 

kommuneloven § 13 vedtar Formannskapet i Øyer følgende forskrift om ekstraordinær 

båndtvang for hund i Øyer kommune: 

 

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Øyer kommune, Oppland 
 

Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Øyer 23.02.2018  med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 

2. ledd, bokstav f). 

 

§ 1. Formål 

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune fra 23. februar. Alle 

hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Dette for å beskytte 

viltet. 

§ 2. Virkeområde 

Denne forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi-, toll-, militær-,  og 

redningstjeneste,  hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund 

etter såret eller sykt vilt. 

§ 3. Hund som løper løs 

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løs hund skal leveres til 

hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, 

skal den leveres til politi. 

§ 4. Dispensasjon 

Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne 

forskriften for bruk av løs hund i kommunen. 

§ 5. Straff 

Overtredelser av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser. 

§ 6. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra og med 23. februar2018 og frem til 1. april 2018, da ordinær 

båndtvang etter hundeloven gjelder. 
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