Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i 2019, Sør-Aurdal kommune,
Oppland
Hjemmel: Fastsatt av Sør-Aurdal kommune 11.02.2019, med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74, Lov
om hundehold (hundeloven), § 6 annet ledd bokstav f.
§ 1. Formål
På grunn av ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær
båndtvang for hunder i Sør-Aurdal kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller
forsvarlig innestengt eller inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for Sør-Aurdal kommune i Oppland. Reglene gjelder ikke for:
- 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.
§ 3. Båndtvang
Hund skal til enhver tid holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.
§ 4. Dispensasjon
Det kan, etter søknad, gis dispensasjon fra bestemmelsene for særskilte tilfeller, hvor en
dispensasjon antas å ikke medføre ulemper for det viltet bestemmelsene skal beskytte.
§ 5. Hund som løper løs
Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. Hvis dette ikke
lar seg gjøre, skal hunden snarest leveres til politiet. For øvrig vises det til hundeloven § 10 for opptak
og behandling av løse hunder, og hundeloven § 14 om inngrep på stedet mot hunder som jager eller
angriper viltet.
§ 6. Straff
Overtredelse av denne forskrift kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.
§ 7. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2019, da
ordinær båndtvang for hund inntrer, jf. hundeloven § 6 første ledd. Kommunen kan, dersom forhold
tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart, jf. hundeloven § 6 tredje ledd.
Kommunens innføring av båndtvang etter hundeloven § 6 annet ledd bokstav f kan påklages til
Fylkesmannen i Oppland.

