
REVIDERT VEDTAK FOR HOLTÅLEN KOMMUNE – 21.02.2020 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK –  
EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG - RØROS, OS OG HOLTÅLEN KOMMUNER 

 
Saken er delegert til administrasjonen fra 
Formannskapet. Delegert vedtak nr.:  

24/20  

Hjemmel:  Forskrift om adgang til å innføre 
ekstraordinær båndtvang for hund, 
Røros kommune, Sør Trøndelag - 
Fastsatt av Røros kommune 22. februar 
2017 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 
om hundehold (hundeloven) § 6 annet 
ledd bokstav f.  
Forskrift om båndtvang, Holtålen 
kommune, Trøndelag - Fastsatt av 
Holtålen kommunestyre 3. september 
2015 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 
om hundehold (hundeloven) § 6 og § 9, 
endring 6 sep 2018 nr. 1540.  
Forskrift om sikring av hund og 
båndtvang etter hundeloven, Os 
kommune, Hedmark fylke - Fastsatt av 
Os kommunestyre 17. september 2015 
med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om 
hundehold (hundeloven) § 6.  

Budsjettpost:  
Sakstype:  
Saksbehandler:   

 
  
Vedtak:  
Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i de tre kommunene Røros, Os og Holtålen. 
Ekstraordinær båndtvang trer i kraft fra og med 15. februar 2020.  
Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan 
jage eller skade hjortevilt.  
 
Vedtaket avgrenses til å gjelde nedenfor tregrensa.  
 
Vedtaket gjelder alle hunder med følgende unntak:  

- hund når den brukes i reindrift  
- hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller       

prøving for slik tjeneste.  
- hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter skadet eller sykt vilt.  
- egnet jakthund som benyttes ved kvote- eller lisensjakt (ulv/jerv/gaupe).  

 
Unntak - tilføyelse for Holtålen (revidert 21.02.): 

• hund benyttet i forbindelse med lovlig jakt. 

• hund som deltar på organiserte jakthundprøver. 
 
 



Vedtaket vurderes opphevet så snart forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket 
fram til 1. april (ordinær båndtvang).  
I særlige tilfeller kan kommunene dispensere fra vedtaket. Slik dispensasjon vil kun bli 
vurdert i tilfeller hvor en dispensasjon antas å ikke medføre ulemper for det viltet 
vedtaket skal beskytte (hjortevilt).  
Viser for øvrig til den enkelte kommunes forskrift om båndtvang (lovdata).  
 
Saksopplysninger:  

Vedtaket og forskriften er utlagt i servicesenteret i den enkelte kommune.  
Røros: Telefon 72 41 94 00, E-post: postmottak@roros.kommune.no  
Holtålen: Telefon 72 41 76 00, E-post: epost@holtalen.kommune.no  
Os: Telefon 62 47 03 00, E-post: postmottak@os.kommune.no  
Vedtaket blir i tillegg bekjentgjort via sosiale media og lokal presse. 
 
Saksvurdering:  

Det vurderes nå å være snøforhold som gjør det svært utfordrende for hjorteviltet i 
kommunen, spesielt rådyr. Dette både med bakgrunn i snømengde og snøens 
konsistens.  
Mye snø tidlig har ført til at vi allerede nå begynner å finne rådyr som har bukket under 
pga snøfoholdene. Dyra er da spesielt sårbare hvis de blir utsatt for unødige 
forstyrrelser.  
Vi har nå en relativt stor rådyrbestand i alle tre kommuner, dette gjør sjansene store for 
at man vil få nærkontakt med rådyr i skogområdene.  
Det er i noen områder åpnet for lisensjakt og/eller kvotejakt. Bruk av hund til slik jakt 
vurderes å være av svært begrenset omfang. At det er gitt åpning for at denne jakten kan 
videreføres ved bruk av hund medfører ikke at hundefører da ikke har ansvar for at 
hjortevilt ikke blir unødig forstyrret. Hundefører må heller være ekstra påpasselig ved 
bruk av hund under gjeldene forhold.  
 
Vurderinger i henhold til §§ 8-12 i naturmangfoldloven betraktes som ikke relevante i 
denne saken. Vedtaket ikke er belastende for naturmangfoldet, men heller gagner dette.  
 
Saksdokumenter:  

14.02.2020 EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG - RØROS, OS OG HOLTÅLEN KOMMUNER 
 
Klageadgang:  
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 Os kommune, Rytrøa 14, 
2550 Os i Østerdalen, inneholdende klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha 
betydning for endret saksutfall.  
 


