Forskrift om hundehold, Nore og Uvdal kommune.
Forskrift om hundehold, Nore og Uvdal kommune, Viken fastsatt av Nore og Uvdal
kommunestyre 22.06.20 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold § 6, § 9 og §
11.
§ 1. Virkeområde og definisjon
Denne forskrift omfatter hundehold i Nore og Uvdal kommune. Forskriften
supplerer bestemmelser gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, og må sees i
sammenheng med denne.
Med båndtvang menes i denne forskrift at hundeholder skal holde hunden fysisk i
bånd eller forsvarlig inngjerdet eller avstengt.
§ 2. Utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite
I Nore og Uvdal kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang f.o.m. 1. april
t.o.m. 20. august, utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i tiden f.o.m. 21. august
t.o.m. 24. september.
§ 3. Båndtvang i lysløyper og skiløyper
Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til
skiløping.
Båndtvang skal gjelde i alle maskinpreparerte og snøscooterpreparerte løyper i
Nore og Uvdal. Båndtvangen gjelder i tidsrommet 11.00 – 18.00.
Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.
§ 4. Båndtvang i områder av hensyn til mennesker
Det er båndtvang hele året i Rødberg sentrum, i regulerte boligområder, i
idrettsanlegg og i anlegg tilrettelagt for lek, sport og rekreasjon.
§ 5. Områder der hunder ikke har eller har begrenset tilgang
Hunder har ikke adgang til barnehager eller skoleområder uten avtale mellom
hundefører og den ansvarlige for skole eller barnehage. Bestemmelsen gjelder ikke
førerhund for blinde eller svaksynte.
§ 6. Unntak fra båndtvangbestemmelsene
Båndtvang fastsatt i medhold av hundelovens §§ 4, 6 og 7, samt denne forskrift,
gjelder ikke for;
a. hund når den brukes i reindrift.
b. dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
c. hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller under trening eller prøving
for slik tjeneste.
d. hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
e. Særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller
hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av
kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak

f. Hund når den brukes til jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1.
april.
§ 7. Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsen ifm. taksering av hønsefugl
Etter søknad kan kommunen gi dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene ifm.
taksering av hønsefugl i perioden f.o.m. 8. august t.o.m. 20. august. Dispensasjon
forutsetter forvaltningsmessig behov og taksering iht. anerkjent metodikk. Taksert
området må være minst 50.000 dekar og lengden på takstlinjer må være minst 25
kilometer i luftlinje. Takseringsresultatet skal gjøres offentlig tilgjengelig.
§ 8. Dispensasjon
Etter søknad kan kommunen gi dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene gitt i
hundeloven eller denne forskrift.
§ 9. Straff
Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart og kan straffes etter § 28 i
hundeloven.
§ 10. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft fra 01.08.2020.

