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SAKSOPPLYSNINGER 
Den senere tids snøfall fører til spesielt hard belastning for hjorteviltet i kommunen. Med 
hjemmel i Hundeloven § 6 - Sikring av hund ved båndtvang m.m., punkt f) under 
ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet, har kommunen 
anledning til å gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller 
inngjerdet. 
Når det utarbeides en kommunal forskrift er det gitt retningslinjer for utredningsplikt, 
forhåndsvarling og høringer gjennom Forvaltningsloven. 
Men med hjemmel i samme lov § 37 punkt a og b, har kommunen anledning til å fravike 
disse bestemmelsene i de tilfeller det ikke er praktisk mulig, eller at det vil vanskeliggjøre 
eller svekke forskriftens effektivitet. 
Forskriften må registreres på Lovdata for å kunne regnes som gyldig. 
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VURDERING 
Ut fra rådende snøforhold synes det helt riktig og nødvendig at kommunen nå benytter seg 
av muligheten for å fastsette forskrift om ekstraordinær båndtvang.  
Båndtvangen må tre i kraft straks og gjelde til ordinær båndtvang inntrer, eller at kommunen 
vedtar noe annet. 
Forskriften må kunngjøres på best mulig måte gjennom media og annen informasjon. 
 
 
AVGJØRELSE I HENHOLD TIL DELEGERT FULLMAKT 
 
Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Holtålen kommune, Sør-Trøndelag 
fylke: 
 
§ 1 Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for alle hunder i Holtålen kommune fra og 

med 23.03.18.  
Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller 
innestengt slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. 

 
§ 2 Ekstraordinær båndtvang gjelder i hele kommunen både over og under tregrensen. 
 
§ 3 Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: 

▪ hund når den brukes i reindrift. 
▪ dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit. 
▪ hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller 

prøving for slik tjeneste. 
▪ hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt. 

 
§ 4 Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres 

til hundeeier/fører, dersom denne er til stede. Hvis ikke dette lar seg gjøre skal 
hunden snarest leveres til politiet (jf. Hundelovens § 10).  
For øvrig gjelder Hundelovens § 14 for opptak og behandling av løse hunder. 

 
§ 5 Grunneier, eller noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigede 

kan avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt (jf. Hundelovens § 14). Men likevel 
ikke hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt. 

 
§ 6 Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 

måneder. 
 
§ 7  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 

2018, da ordinær båndtvang for hund inntrer, jf. Hundelovens § 6. 
Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart. 
 
 

 
Dokumentet blir kun sendt elektronisk 
 
 

Med hilsen 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

 

  

Geir Morten Granmo 

Saksbehandler   
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Kopi til: 

Fylkesmannen I Trøndelag, Postboks 2600 , 7734 STEINKJER 
Trøndelag politidistrikt,  ,   
Nea Radio,  ,   
Arbeidets Rett,  ,   
Lensmannen i Røros,  ,   
Stiftelsen Lovdata, Postboks 2016 Vika , 0125 OSLO 

 

 

  

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg/dere ved 
mottak av denne henvendelsen. Eventuell klage sendes skriftlig til Holtålen kommune, 7380 
Ålen, inneholdende klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning for 
endret saksutfall.  

 

Kommunens Delegeringsreglement, endret 21.10.2013 pkt. 1.7 bestemmer at dersom 
vedtaket opprettholdes etter  

• administrativt fattet vedtak, avgjøres saken i kommunestyret dersom vedtaket ikke 
er fattet på bakgrunn av særlov som krever annen klagebehandling. 

• politisk fattet vedtak (driftsutvalg e.a.), avgjøres saken i formannskapet, dersom 
særlov ikke bestemmer at klageinstansen er lagt til annet organ, eksempelvis 
Fylkesmannen.  

• administrativt fattet vedtak i personalsak, avgjøres saken i 
administrasjonsutvalget.   

 

 


