
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Telefonmøte, Rådhuset 
Dato: 09.04.2019 
Tidspunkt: 15:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene 1. april til 15. april 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 20190320_160857 
2 Søknad om dispensasjon fra båndtvangen 

 

Rådmannens innstilling 
Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22 og 
avslår søknad om dispensasjon for bruk av drivende hund til jakt på rev i perioden 1.-15.april 2019, 
fordi kommunen ikke har hjemmel til å gi slik dispensasjon.  
 
I henhold til viltloven § 23 er bruk av løs, på drevet halsende hund forbudt unntatt for jakt på hare, 
rødrev og gaupe.  
Jfr forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22, gjelder tillatelsen imidlertid ikke i ordinær 
båndtvangstid ved jakt på gaupe og rødrev. Båndtvangstiden er fra 1. april til og med 20. august, jf. 
lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold § 6.  
 
For delsøknad om trening av fuglehunder i båndtvangtiden avslås dette på grunn av at kommunen 
ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjon. Kommunen har ikke tilrettelagt for 
dressurfelt/treningsområde for omsøkte periode. 
 
 

Saksopplysninger 
Kristine Thybo Hansen søker om dispensasjon fra 
båndtvangbestemmelsen etter Hundelovens §§ 6 og 9 - 
Sikring av hund ved båndtvang. Loven fastsetter et generelt 
forbud mot løs hund i tiden 1. april til og med 20. august.  
 
Søknaden er todelt:  
 Del en omhandler søknadsperioden fra 1.-15. april for 

bruk av drivende hund til jakt på rev.  
 
 Del to omhandler søknadsperioden fra 1.-15. april for 

trening av fuglehunder frem mot jaktprøve.  
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Kartet viser omsøkt område for både revejakt med hund og trening av fuglehund Svartfosslia til 
Furuholmen ved Saraelv.  
 
Hansen har ved tidligere anledninger søkt om tilsvarende dispensasjoner og fått innvilget for 
drivende hund på rev og trening av fuglehunder i tiden 1. april til 15. april. Dette var før endring av 
viltlovens forskrift kom. 

Vurdering 
Kommunen har etter gitte rammer anledning til å innvilge dispensasjon utenfor den ordinære 
båndtvangstiden som er fastsatt i Hundelovens §6. Når det gjelder tiden fra og med 1. april til og 
med 20. august har kommunen liten myndighet dersom man ikke legger ut et dressurområde 
forbeholdt aktiviteten innenfor gitte tidsperioder.  
 
I epostkorrespondanse viser Hansen til tidligere delegert vedtak 51/12 av 12.04.2012 der kommunen 
har innvilget søknad etter Hundeloven §9 - Unntak fra sikringsbestemmelsene. Det har imidlertid i 
ettertid blitt foretatt lovendring av dispensasjonsgrunnlaget av 28. mars 2014. 
 
Dagens regelverk fastsetter følgende der §6 fastsetter ordinær båndtvang:  
§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.  
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.  
 
Unntaksbestemmelsene kommer i § 9 der  
Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for:  
f)   Hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april 19 

eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e 
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. 
 
Unntaket kommer her i konflikt med delsøknaden om dispensasjon til drivende hund til jakt på rev i 
Viltloven §22 (Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst), forskrift og veileder til forskrift der 
ordlyden følger av: Begrepet løs, på drevet halsende hund beskriver hvordan hunderasen fungerer 
under jakt. Den løper løs og driver viltet til å løpe foran seg mens den gir hals/gjør.  
 
I henhold til viltloven § 23 er bruk av løs, på drevet halsende hund forbudt unntatt for jakt på hare, 
rødrev og gaupe. Tillatelsen gjelder imidlertid ikke i ordinær båndtvangstid ved jakt på gaupe og 
rødrev. Båndtvangstiden er fra 1. april til og med 20. august, jf. lov 4. juli 2003 nr. 74 om 
hundehold § 6. 
 
Her setter Viltlovens forskrift §23 et totalforbud mot drivende hunder i perioden 1. april til og med 
20. august, og kommunen har ikke adgang til å dispensere fra forbudet. 
 
Når det gjelder delsøknad om trening av fuglehunder kan jakthundtrening kun tillates etter 
hundeloven der kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak har åpnet opp for dressurområde med 
angitt dato for trening av jakthunder. Nordreisa har åpnet opp for treningsområde for jakthunder der 
det kan trenes i perioden 25. juli til 20. august. Dressurfeltet er ikke åpnet for trening i omsøkte 
periode 1.-15. april.
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Fra: kristine thybo hansen (sarafjellets.kennel@gmail.com)
Sendt: 20.03.2019 16:14:31
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Søknad om dispensasjon fra båndtvangen
Vedlegg: 20190320_160857.jpg
Hei. Søker om dispensasjon fra båndtvangen til å bruke hund på revejakt fra den 1 April til den 15 April i Reisadalen,
legger ved kart me tegning over området eg søker på. Er mye Rev her no, å revejakt med hund kan være veldig
effektivt. Søker også samtidig om dispensasjon fra båndtvangen til å trene fuglehundene fram mot jaktprøver, fra den
1 April til den 15 April. Karter gjelder for fuglehundene også.

Mvh Kristine Thybo Hansen
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