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Forslag til forskrift: Utvidet båndtvang for hunder i Nordreisa 

Henvisning til lovverk: 
Hundeloven § 6- båndtvang utover båndtvangstiden 
 
Delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt i kommunestyret i Nordreisa i sak 57/16. 
 
 

Vedlegg 
1 Forslag til forskrift om utvidet båndtvang for hunder i Nordreisa, Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  
 

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende forslag: 
endring § 1 båndtvang skal gjelde fra 1.mai til 15.oktober 
 
Det ble først stemt over endringsforslaget fra Ola Dyrstad (Sp). 2 stemte for og 4 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Til slutt ble det stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
I medhold av forvaltningsloven § 37 legges forslag om forskrift for utvidet båndtvang for 
hunder ut til høring. 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av forvaltningsloven § 37 legges forslag om forskrift for utvidet båndtvang for 
hunder ut til høring. 
 
 



 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa sau og geitalslag og Nordreisa sankelag har sammen oppfordret kommunen om å 
igangsette arbeidet med en lokal forskrift om utvidet båndtvang. Bakgrunnen er at den generelle 
båndtvangperioden er fra 1. april – 20. august og at det pr 20. august ennå er mange dyr på beite 
utover høsten. De ønsket primært at utvidet båndtvang fram til og med 25. september. 
 
MPU gjorde følgende vedtak i sak 9/17: I medhold av forvaltningsloven § 37 starter arbeidet 
opp med lokal forskrift for utvidet båndtvang for hunder i Nordreisa kommune. 
 
Reglene om båndtvang fremgår av hundelovens kap 2 og reindriftsloven § 66. 
 
Den generelle båndtvangregelen er hjemlet i hundeloven § 6: 
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig 
inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, 
hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. 
 
I samme lov § 9 står det: 
§ 9.Unntak fra sikringsreglene 
Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 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. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som 
dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger  

f) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. 
april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e. 

 

Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål 
etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet. 
 
En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en 
aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, 
naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av 
ettersøkshunder. 
 
Dette betyr at f.eks at blant annet jakthunder og ettersøkshunder ikke kommer inn under utvidet 
båndtvang.  
 
Annet i hundeloven: 
I hundelovens § 3 er et Generelt aktsomhetskrav presisert slik: 
En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom 
eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundeloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-15-40?q=reindriftsloven


for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden 
eller hundeholdet skaper utrygghet for andre. 
Den som er berørt, kan kreve overfor hundeholderen at en varig tilstand eller varige forhold 
som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, eller som volder urimelig ulempe, blir rettet. 
 
Definisjon: 
Jfr hundeloven § 2, pkt a; hundeholder: den som eier eller har tatt omsorg for eller hånd om en 
hund for kortere eller lengre tid. 
 
Vi vil presisere at det kan iverksettes sterke reaksjoner på hunder som er utenfor eiers eller 
hundeholders kontroll. Jfr § 15. Hund som utgjør klar fare for husdyr, tamrein og hjortevilt 
En hund som uten ledsager går løs i utmark eller landbruksområder i båndtvangstid og utgjør 
en klar fare for husdyr og tamrein, kan opptas av grunneieren, festeren, forpakteren, 
beiteberettigede, en berørt reineier eller noen som opptrer på vegne av disse. Dersom det ikke 
lar seg gjøre å oppta hunden eller få politiet til stedet så raskt som situasjonen krever, kan 
vedkommende om nødvendig avlive hunden på stedet. 

Kommunen har ikke erfart at løshunder er et generelt problem i kommunen ellers og velger 
derfor i denne sammenhengen og holde oss til utvidet båndtvangtid med bakgrunn i den mottatte 
henvendelsen. 

Vurdering 
I oppfordringen til kommunen om å gå i gang med forskriften om utvidelse av 
båndtvangperioden, ble det sagt at båndtvangen burde utvides til 25. september med hensyn til 
beitedyr. Kommunens oppfatning er at når det f.eks er gode beiteforhold på høsten, kan det 
fortsatt være en del beitedyr ute den 25. september og synes det derfor blir mer riktig å sette 
utvidet båndtvang på inn- og utmark til 15. oktober slik Lyngen kommune har valgt å gjøre.  
 
I Nordreisa var det sommeren 2016 ca 10000 småfe på beite og i tillegg en god del rein. 
Innenfor kommunegrensene har vi fire reinbeitedistrikt og vi har de siste årene opplevd et større 
antall beitende rein i fjell- og utmark enn det som var vanlig tidligere. Vi ser også at 
reinflyttingen har foregått seinere på høsten enn det hittil har vært tradisjon for. Selv om antall 
beitedyr/småfe totalt er redusert de siste årene, er det stort sett beitedyr over hele kommunen og 
det er derfor vanskelig å sette begrensninger kun i visse områder.  
 
Ved sanking av beitedyr fra utmarka blir det et større antall dyr i bygdenære områder. I denne 
perioden kan de generelle båndtvangbestemmelsene som er fram til 20. august, gi et svakere 
vern av beitedyr og vilt. En utvidelse av båndtvangen vil derfor gi beitedyr og vilt et sterkere 
vern på inn- og utmark og derfor foreslås båndtvangtiden utvidet til 15. oktober. På ca denne 
tiden bør sanking av beitedyr i hovedsak være ferdig. 
 
Utvidet båndtvang utover høsten kommer ikke i konflikt med jakttidene. I hundeloven er 
jakthunder unntatt fra sikringsreglene jfr § 9 pkt f.  
 
Når det gjelder § 9, pkt e, gjorde Nordreisa driftsutvalg - 19.06.2012 i sak 27/12 følgende 
vedtak: 

Driftsutvalget viser til Hundelovens § 9 e og godkjenner område Liland til Potka som 
treningsområde for hunder. Se kart. Videre gis dispensasjon for båndtvangsreglene for bruk av 
området fra 25. juli til 20. august. 
Det settes følgende betingelser: 

 Før området tas i bruk skal det settes opp informasjonstavle med kart over området og 



informasjon ved parkeringsplassen ved naturlige innfallsporter. 
 Alle hundeekvipasjer må ha godkjent avisjonsbevis (bufe/rein bevis) 
 Alle hunder skal bruke markeringsdekken. 

Det er altså gjort et enkeltvedtak om dispensasjon fra båndtvangregelen i dette spesifikke 
treningsområdet, jfr § 9, pkt f, og det er derfor ikke nødvendig å ta med dette punktet særskilt i 
forskriften. Men for at det ikke skal oppstå misforståelser, synes vi det likevel bør tas med slik at 
alt finnes på et sted.


