
Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang, Oppdal 
kommune, Trøndelag 
 
 
Kommunestyret i Oppdal har dato med hjemmel i Lov om hundehold av 04.07.03, § 6 annet 
ledd, bokstavene a, b, c, d og e, og fjerde ledd gitt følgende forskrift: 
 
 
§ 1. Formål 
 
Formålet med denne forskriften er å: 

- Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, 
trygghet og alminnelig ro og orden.  

- Forebygge konflikter mellom hundeholdere og den øvrige delen av befolkningen. 
- Forhindre at kommunens innbyggere og besøkende, spesielt barn, blir skremt av løse 

hunder. 
- Forhindre at løse hunder jager bufe på beite. 
- Forhindre at viltet under ekstraordinære forhold blir jaget av løse hunder. 

 
 
§ 2. Båndtvang 
 
I Oppdal kommune skal hunder ut over den ordinære båndtvangen i perioden 1. april – 20. 
august holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av pkt. a – e 
nedenfor. 
 

a) Hele året i og i tilknytning til boligområder (regulert til boligformål i vedtatte 
detaljreguleringsplaner) og handleområder i Oppdal sentrum 

 
b) Hele året på og ved idrettsanleggene i Oppdal sentrum 

 
c) På og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram 

til og med 31. mars, med unntak av løyper som er skiltet som hundeløyper uten 
båndtvang.  

 
d) I rekreasjonsområdene, avgrenset slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner, ved 

Kullsjøen (hele året) og Rauøra (i perioden 21. august – 31. oktober)  
 

e) I områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. oktober.  
 
Sikringsreglene i pkt. a – e ovenfor gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er 
beskrevet i hundelovens § 9.  
 
§ 3. Ekstraordinær båndtvang 
 
Ekstraordinær båndtvang for hund kan innføres på de steder i kommunen og til de tider det 
vurderes å være påkrevd, av hensyn til viltet i perioder med mye snø.  
 



Vedtak om innføring av og oppheving av ekstraordinær båndtvang skal kunngjøres i 
lokalpressen, på kommunens hjemmeside og eventuelt andre media som kommunen til enhver 
tid finner tjenlig.  
 
Ekstraordinær båndtvang gjelder alle hunder med unntak av: 

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 ved offentlig ettersøk av såret eller sykt vilt  

 
Det presiseres at ekstraordinær båndtvang gjelder for hund når den brukes til jakt, 
jakthundtrening og jaktprøver dersom annet ikke framgår av det enkelte vedtak om 
ekstraordinær båndtvang. 
 
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang etter Hundeloven § 6 bokstav f, kan 
påklages til fylkesmannen. 
 
 
§ 4. Steder der hund ikke har adgang 
 
I Oppdal kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder. 
Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder). 
 
 
§ 5. Opptak av hund 
 
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med §§ 4, 6 og 7 i hundeloven, eller bestemmelsene i 
denne forskriften, jfr. hundelovens § 10. Unntak fra sikringsreglene (båndtvangen) går fram 
av § 9 i hundeloven.  
 
 
§ 6. Dispensasjon 
 
Oppdal kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i 
§§ 2 og 3 i denne forskriften. 
 
 
§ 7. Straff 
 
Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift straffes 
med bøter og / eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.  
 
 
§ 8. Ikrafttredelse 
 
Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tid oppheves Forskrift 
av 09.11.05. nr. 1281 om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang, 
Oppdal kommune, Sør-Trøndelag  


