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Høyring - utviding av bandtvang i Åseral kommune 

 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 HOVUDUTVAL FOR DRIFT OG UTVIKLING 27.04.2022 20/22 

 
 
HOVUDUTVAL FOR DRIFT OG UTVIKLING har behandlet saken i møte 27.04.2022 sak 20/22 
 
Møtebehandling 

Kommunedirektøren si innstilling vart samrøystes vedteke. 
 
 
HOVUDUTVAL FOR DRIFT OG UTVIKLINGs vedtak 

I medhald av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37 og lov om 
hundelov (hundeloven) § 6 sender hovudutval for drift og utvikling i Åseral ut på høyring forslag om å 
utvide den ordinære bandtvangen til og med  09. september i heile Åseral kommune. 
 
 
 
 
 

Høyring - utviding av bandtvang i Åseral kommune 

 
Kommunedirektøren si innstilling: 

I medhald av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37 og 
lov om hundelov (hundeloven) § 6 sender hovudutval for drift og utvikling i Åseral ut 
på høyring forslag om å utvide den ordinære bandtvangen til og med  09. september i 
heile Åseral kommune. 

Vedlegg 
UTKAST - forskrift om utvida bandtvang, Åseral kommune 
Forespørsel om utviding av ordinær båndtvang i heile Åseral kommune 
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Saksgang Møtedato Saknr 

l HOVUDUTVAL FOR DRIFT OG UTVIKLING 27.04.2022 20/22 

HOVUDUTVAL FOR DRIFT OG UTVIKLING har behandlet saken i mote 27.04.2022 sak 20/22 

Mtebehandling 

Kommunedirektøren si innstilling vart samrøystes vedteke. 

HOVUDUTVAL FOR DRIFT OG UTVIKLINGs vedtak 

I medhald av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37 og lov om 

hundelov (hundeloven) § 6 sender hovudutval for drift og utvikling i Åseral ut på høyring forslag om å 
utvide den ordinære bandtvangen ti l  og med 09. september i heile Åseral kommune. 

Høyring - utviding av bandtvang i Åseral kommune 

Kommunedirektøren si innstilling: 
I medhald av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker {forvaltningsloven)§ 37 og 

lov om hundelov {hundeloven) § 6 sender hovudutval for drift og utvikling i Åseral ut 

på høyring forslag om å utvide den ordinære bandtvangen t i l  og med 09. september i 

heile Åseral kommune. 

Vedlegg 
UTKAST - forskrift om utvida bandtvang, Åseral kommune 

Forespørsel om utviding av ordinær båndtvang i heile Åseral kommune 
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Saka kort fortalt 
 
Det er komen inn førespurnad frå Åseral beite og sankelag om å utvide den ordinære bandtvangen 
for Åseral kommune til 9. september. Kommunedirektøren foreslår å sende forslaget ut på høyring. 
 
 
 
  

Saka kort fortalt 

Det er komen inn førespurnad frå Åseral beite og sankelag om å utvide den ordinære bandtvangen 
for Åseral kommune til 9. september. Kommunedirektøren foreslår å sende forslaget ut på høyring. 
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Bakgrunn 
Bandtvang er regulert 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 same lov § 9 står det lista opp unntak frå sikringsreglane:  
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. 
 
Vurdering 
Åseral beite og sankelag skriv at det meldast om problem med lause hundar i beiteområda i Åseral 
etter at bandtvangperioden er over. Dette gjeld spesielt i hytteområda.  
I 2021 var det ca 9000 sau/lam på beite i heia, samt nær 300 storfe. Det finnast dyr på utmarksbeite 
over heile kommunen og det er vanskeleg å å dele dette opp kun i visse område. 
Forskriften bør gjelde for heile kommunen. Hundeloven § 9 seier noko om kva for type 
hundar/aktivitet dette ikkje gjeld for, sjå punkt a-f.  
 
Når det gjeld det faktum at hundar spring lause i hyttefelta – så er dette presisert slik i hundeloven § 
3 og 4:  
§ 3.Generelt aktsomhetskrav 
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 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. 
 
§ 4.Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs 
Hunder kan være løse bare når de 
a. blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller  
b. er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. 

Bakgrunn 
Bandtvang er regulert 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 same l o v §  9 står det lista opp unntak frå sikringsreglane: 
Båndtvang fastsatt i eller i medhold av§§  4, 6 og l 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 nevnti  $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 vilt/oven, 
naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av 
ettersøkshunder. 

Vurdering 
Åseral beite og sankelag skriv at det meldast om problem med lause hundar i beiteområda i Åseral 

etter at bandtvangperioden er over. Dette gjeld spesielt i hytteområda. 
I 2021 var det ca 9000 sau/lam på beite i heia, samt nær 300 storfe. Det finnast dyr på utmarksbeite 

over heile kommunen og det er vanskeleg å å dele dette opp kun i visse område. 
Forskriften bør gjelde for heile kommunen. Hundeloven § 9 seier noko om kva for type 
hundar/aktivitet dette ikkje gjeld for, sjå punkt a-f. 

Når det gjeld det faktum at hundar spring lause i hyttefelta - så er dette presisert slik i hundeloven § 

3 og 4: 
§ 3.Generelt aktsomhetskrav 
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 hundehaldet ikke er til urimelig ulempe for folk, 
miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller 
hundehaldet 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. 

§ 4.Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs 
Hunder kan være løse bare når de 
a. blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller 
b. er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. 
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Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir 
ledsaget av noen som har slik kontroll. 
Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk 
som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for 
allmenn ferdsel. 
Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og 
barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir 
skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen. 
Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. 
likevel § 9 tredje ledd. 
 
Åseral kommune er eining i at ei utviding i bandtvangen vil gje eit sterkare vern for beitedyra og ein 
foreslår at bandtvangstida vert utvida til og med 09. september. 
 
 
Økonomiske konsekvensar  
Ingen 
Konsekvensar for barn og unge 
Ingen 
Konsekvensar for klima og miljø 
Ingen 
Konsekvensar for folkehelse 
Ingen 
 
Konklusjon 
Hovudutval for drift og utvikling i Åseral sendar ut på høyring forslag om å utvide den ordinære 
bandtvangen til og med  09. september i heile Åseral kommune. 
 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 29.april.2022 
 

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir 
ledsaget av noen som har slik kontroll. 
Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk 
som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for 
allmenn ferdsel. 
Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og 
barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir 
skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen. 
Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. 
likevel $ 9 tredje ledd. 

Åseral kommune er eining i at ei utviding i bandtvangen vil gje eit sterkare vern for beitedyra og ein 
foreslår at bandtvangstida vert utvida t i l  og med 09. september. 

Økonomiske konsekvensar 
Ingen 

Konsekvensar for barn og unge 
Ingen 

Konsekvensar for klima og miljø 
Ingen 

Konsekvensar for folkehelse 
Ingen 

Konklusjon 
Hovudutval for drift og utvikling i Åseral sendar ut på høyring forslag om å utvide den ordinære 
bandtvangen til og med 09. september i heile Åseral kommune. 
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