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Ingress
Midtre Gauldal kommune har i dag ingen lokal forskrift om hundehold, men hundeholdet
reguleres av Hundeloven. Det er her utarbeidet et forslag på slik lokal forskrift som er tilpasset
lokale behov.
Saksopplysninger
Rådmannen har fått en bestilling fra Formannskapet i Midtre Gauldal kommune om å utarbeide
en lokal hundeforskrift. I dag reguleres hundehold i Midtre Gauldal etter Hundeloven.
Kommunen kan med hjemmel i Hundelovens § 6 gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd
eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet på angitte steder og tidsrom.
Midtre Gauldals nabokommuner har lokale forskrifter, og det er sett til disse når det er
utarbeidet et forslag til slik forskrift for midtre Gauldal.

Forslag til forskrift med kommentarer.
§1. Formål
Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til
sikkerhet for folk og dyr, trygghetsfølelse og alminnelig ro og orden.

§2. Virkeområde og definisjon
Denne forskriften omfatter regler for hundeholdet i hele Midtre Gauldal kommune. Forskriften
supplerer bestemmelser gitt i hundeloven (Lov om hundehold av 04.07.2003) og må ses i
sammenheng med denne
Med båndtvang menes i denne forskriften at hundeholder skal holde hunden fysisk i bånd eller
forsvarlig innestengt.
Kommentar:
Bestemmelsen gjør det klart at forskriften gjelder i hele Midtre Gauldal kommune, og det
understrekes at hundeeiere må se forskriften i sammenheng med gjeldende hundelov.
Hundeloven regulerer andre aspekter ved hundehold enn hva kommunen kan regulere i lokal
forskrift. Det er derfor viktig at folk gjøres oppmerksom på at den lokale forskriften ikke er
eneste lovverk på feltet. Videre inneholder bestemmelsen en definisjon av begrepet båndtvang.
§3. Båndtvang
a) I Midtre Gauldal er det ordinær båndtvang for hund i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20
august.
b) Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i
handleområder, kirkegårdene og idrettsanleggene.
c) I områder der bufe virkelig beiter, er det utvidet båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 20.
oktober.
d) Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skigåing.
Medtas hund skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.
Kommentar:
Utvidet båndtvang kan kun innføres der bufe faktisk beiter. Forslaget innebærer utvidet
båndtvang t.o.m. 20. oktober. Bestemmelsen gjelder for hele kommunen.
Av hensyn til mennesker er det foreslått båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de
vises i kommuneplanen, i handleområder, kirkegårdene og idrettsanleggene. Spesielt barn og
eldre er utsatte grupper som ikke alltid kan verge seg mot uønsket oppmerksomhet fra hunder
som kan virke skremmende.
I tillegg foreslås det båndtvang i lysløyper i det tidsrom den brukes til skigåing.
§4. Om områder der hunder har begrenset adgang
Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/fører og
skolen eller barnehagen.
Kommentar:
Forslaget innebærer at hunder ikke har adgang til barnehager eller skolegårder uten avtale
mellom hundeeier og den som er ansvarlig for barnehagen eller skolegården. Bestemmelsen
gjelder ikke førerhunder for synshemmede (jfr. § 6 b).

§5. Om ekstraordinær båndtvang
Rådmannen gis fullmakt til, ved særlige vanskelige snøforhold, å gjøre vedtak om ekstraordinær
båndtvang for å verne hjortevilt i kommunen.
Kommentar:
Vedtak om ekstraordinær båndtvang kan måtte innføres på veldig kort varsel. Dette gjør at det er
viktig at denne avgjørelsen kan gjøres av rådmannen. Det vil være lite hensiktsmessig å måtte
vente på politisk møte for å gjennomføre dette tiltaket.

§6. Unntak
a) Bestemmelsene i §3 gjelder ikke for hunder omfattet av hundelovens §9, unntak fra
sikringsreglene.
b) Bestemmelsene i §4 gjelder ikke for førerhunder og politihunder i aktivt bruk.
Kommentar:
Hundelovens §9 angir unntak fra båndtvangbestemmelsene. Dette kan være dressert hund som
vokter bufe, tjenestehunder, ettersøkshunder og hund som brukes i lovlig jakt eller
jakthundtrening. Bestemmelsen i punkt a er derfor kun informasjon om at det gjelder unntak fra
båndtvang for enkelte hunder.
§7. Dispensasjon
Midtre Gauldal kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfeller dispensere fra
båndtvangbestemmelsene i forskriftens §§ 3 og 4.
Kommentar:
Bestemmelsen sikrer en smidig forskrift. Søknad om dispensasjon fra forskriftens §§ 3 og 4, må
være begrunnet i særlige forhold. Særlige forhold kan være organisert bruk av hunder til
takserings- og forskningsarbeid, eller organisert trening og dressur av hunder.
§8. Om renhold.
Eier eller den som har ansvaret for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden
etterlater seg på veg, fortau, park, bru, brygge, kai, strand, turveg, anlegg eller annet sted som er
alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
Kommentar:
Bestemmelsen understreker hundeeiers ansvar til å fjerne ekskrementer som hunder legger igjen
på nevnte steder.
§9. Straff
Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart og kan straffes etter § 28 i hundeloven.
Kommentar:

Etter § 28 i hundeloven straffes overtredelse av denne forskrift eller vedtak hjemlet i forskrift
med bøter eller fengsel inntil 6 måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere
straffeforbud.
§10. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft xx.yy.201z.

Vurdering
En lokal forskrift skal ivareta både hundeeieres behov for å utøve sitt hundehold på en forsvarlig
måte og næringsutøvere som beitelag og reindriftsnæringen sine interesser for å beskytte sine
dyr mot løse hunder.
Midtre Gauldal kommune har i dag ingen lokal forskrift som omhandler hundehold. Hundehold
er utbredt og representerer noe svært positivt for mange av kommunens innbyggere. Likevel kan
det være behov for en lokal forskrift for å regulere uønsket og problematisk hundehold.
I Midtre Gauldal kommune er det mye bufe på beite, og i deler av kommunen er det også
beitende tamrein. Bufe beiter i utmark gjennom sommeren og i hovedsak i perioden med
ordinær båndtvang etter Hundeloven (1. april-20. august). Likevel er det slik at beitedyr går i
utmark lengre enn dette. Sankingen foregår vanligvis fra midten av september. Dette gjør at det
fortsatt kan bli konflikter mellom beitedyr og hund etter den ordinære båndtvangen er opphevet.
Rådmannen har i dette tilfellet sett til nabokommunene Holtålen, Rennebu og Melhus. Disse
kommunene har hatt lokal forskrift i flere år, og har gode erfaringer med disse. Felles for disse
forskriftene er at de har utvidet båndtvang i tettbebygde områder, på idrettsanlegg og skoler
m.m. I tillegg har de forlenget båndtvang for å ivareta beitende husdyr i utmark.
Salg av jaktkort og treningskort for hund er en stor inntektskilde for mange grunneiere i
kommunen, i tillegg til at det er mange av innbyggerne som utøver jakt med hund. Unntak fra
sikringsreglene for bruk av løs hund ved lovlig jakt og jakthundtrening er hjemlet i Hundelovens
§9. Dette gjør at det fortsatt vil være mulig å drive jakt og trening, samt salg av kort til dette
formålet også etter denne forskriften.
Hundeloven regulerer hundehold, men vil i mange tilfeller bli for overordnet og generell i
forhold til lokale forhold. Rådmannen ser derfor at det er fornuftig å få en lokal forskrift som
ivaretar innbyggerne i Midtre Gauldal kommune.
Rådmannens innstilling
Utvalg for næring Plan og Miljø legger Forskrift om hundehold, Midtre Gauldal kommune ut på
høring.

