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Kommunal forskrift om båndtvang - endring 

 

Vedlegg: 

 

Vedtak til: 

Saksutredning: 

Fylkesmannen i Innlandet oppfordrer kommunene til å gå gjennom sin forskrift om hundehold 

og påse at den ikke inneholder bestemmelser som det ikke er hjemmel for i hundeloven. Dersom 

det er vedtatt bestemmelser som er i strid med hundeloven, må kommunen snarest endre 

forskriften eller vedta ny forskrift.  

 

Dovre kommune har sin egen forskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2008-03-31-

836?q=hundelov%20dovre  

Vurdering: 

Fylkesmannen i Innlandet har etter påtrykk fra enkeltpersoner sendt likelydende varsel til alle 

kommuner med egen forskrift om hundehold, særlig med tanke på båndtvang i oppkjørte 

skiløyper. 

 

Fylkesmannen sier blant annet i brevet at: 

"Det ble følgelig lagt til en begrensning om at kommunal forskrift om båndtvang kan gis «på og 

vedbestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser». 

Justiskomiteen påpekte at det må være et overordnet mål at båndtvang kun brukes der det er 

nødvendig og at det ikke går utover det behovet tilsier." 

 

Dette innebærer at kommunene i forskriften må angi hvilke løyper båndtvangen gjelder for og at 

båndtvangen begrunnes i vedtaket. 

 

Båndtvang i preparerte skiløyper er en utfordrende problemstilling. Hensynet til 

allmennheten, både skiløpere med og uten hund, tilsier at hunder bør holdes i bånd i skiløyper 

som er mye brukt og i perioder på døgnet og uka når løypene er mye brukt. Utfordringen er 

minst like stor for hundeiere som møtes med hver sine hunder, der en ofte ser at hundene ikke er 

under kontroll av eier. 

Hensynet til hundene og hundeeierne tilsier at det også bør være mulig å kunne gå på skitur med 

løs hund. 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2008-03-31-836?q=hundelov%20dovre
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2008-03-31-836?q=hundelov%20dovre


 

Uansett om det er båndtvang eller ikke, gjelder alltid det 

generelle aktsomhetskravet som fremgår av hundeloven § 3. Det er følgelig slik at selv om det 

ikke er båndtvang, så skal hundeholderen til enhver tid ha kontroll på hunden slik at den ikke er 

til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser, og søke å avverge at hunden skaper 

utrygghet for andre. 

En ser at dette ikke er enkelt å følge opp for mange hundeeiere. 

 

I løyper som er lite brukt og tider i døgnet og uka der det ikke er folk ute, er det uten konflikter 

med løse hunder. 

Fylkesmannen har tidligere opplyst at det kan innføres båndtvangsregler i preparerte skiløyper, 

der båndtvangen er begrenset til dager og tider på døgnet. I innstilling til vedtak foreslås det 

fortsatt båndtvang i skiløyper som begrenses til helger og ferier.  

 

Siden gjeldende forskrift og rådmannens endringsforslag legger opp til båndtvang i skiløyper, 

etc kun i helger og ferier, så må en vurdere de enkelte løypene ut i fra hvilken bruk områdene 

har.  

 

Løypenettet på Skogsætrin og i Bergsgrende er i stor grad familieløyper. De er også av et 

begrenset omfang, slik at det virker ulogisk å dele løypene ift. båndtvang. Rådmannen foreslår 

derfor at en fortsatt har båndtvang i hele løypenettet i disse to områdene. 

 

Løypenettet på Dombås er brukt både til konkurranser, trening og som turløyper for 

allmennheten. Løypene rundt Villmannsbu og mot Nysætrin er i stor grad familieløyper. 

Løypenettet er også mye brukt. Rådmannen foreslår derfor at båndtvangsreglene opprettholdes. 

 

Lysløypa på Dovreskogen er ikke i drift, mens lysløypa på Tofteengjom blir preparert hver 

vinter. Begge løypene er lavterskeltilbud og brukt av barn, unge og eldre. Rådmannen foreslår 

derfor at båndtvangsreglene opprettholdes. 

 

Det blir også kjørt løyper i området mellom Furuhauglie, Gautåsætrin, Hjerkinn og Kvitdalen. 

Brukerne i dette området er i stor grad hytteeiere, tilreisende og hundeinteresserte. Det er også 

vesentlig mindre skitrafikk i disse løypene. Rådmannen foreslår derfor at det ikke settes 

særskilte båndtvangsregler i området. 

 

Rådmannens innstilling: 

PNU-utvalget vedtar: 

 

Følgende endring av Forskrift om båndtvang for hund og hundehold etter hundeloven, Dovre 

kommune, Oppland, vedtatt 31.mars 2008, legges ut til offentlig ettersyn: 

 

§2c endres til: Hunder skal holdes i bånd i områder i og ved det preparerte skiløypenettet på 

Skogsætrin, Bergsgrende og Dombås, samt lysløypene på Dovreskogen og Dovre når løse 

hunder kan være til sjenanse for andre brukere med og uten hund. Dette gjelder lørdager, 

søndager og jule-, påske- og vinterferie hele perioden løypene er preparert. 

 

 

Saksprotokoll i Plan-, nærings- og utviklingsstyret - 14.04.2020  

 



Plan-, nærings- og utviklingsstyrets behandling: 

Jo Halgunset, Dovre AP, kom med følgende forlag til endret punkt §2c:  

"Hunder skal holdes i bånd i områder i og i umiddelbar nærhet av det preparerte skiløypenettet 

på Skogsætrin, Bergsgrende, Dombås, strekningen Furuhaugli-Gautåseter-Hjerkinn og 

løypenettet rundt Hjerkinnhø, samt lysløypene på Dovreskogen og Dovre når løse hunder kan 

være til sjenanse for andre brukere med og uten hund. Dette gjelder lørdager, søndager og jule-, 

påske- og vinterferie hele perioden løypene er preparert. 

 

Plan-, nærings- og utviklingsstyrets vedtak: 

Rådmannens innstilling, med endringsforslag fra Jo Halgunset, ble enstemmig vedtatt.  

Vedtaket blir etter dette: 

Følgende endring av Forskrift om båndtvang for hund og hundehold etter hundeloven, Dovre 

kommune, Oppland, vedtatt 31.mars 2008, legges ut til offentlig ettersyn: 

 

Punkt §2c endres til: "Hunder skal holdes i bånd i områder i og i umiddelbar nærhet av det 

preparerte skiløypenettet på Skogsætrin, Bergsgrende, Dombås, strekningen Furuhaugli-

Gautåseter-Hjerkinn og løypenettet rundt Hjerkinnhø, samt lysløypene på Dovreskogen og 

Dovre når løse hunder kan være til sjenanse for andre brukere med og uten hund. Dette gjelder 

lørdager, søndager og jule-, påske- og vinterferie hele perioden løypene er preparert 

 

 

 

 

 


