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Saksopplysninger 
Bakgrunnen for revisjon av forskriften, er at rådmannen ser behov for en forskrift som inneholder en 
egen paragraf om ekstraordinær båndtvang. Ekstraordinær båndtvang kan da iverksettes på en effektiv 
måte på de steder i kommunen og til de tider det vurderes å være påkrevd, av hensyn til viltet i perioder 
med mye snø. I perioder med mye snø har viltet og særlig rådyr store utfordringer med å ta seg fram og 
finne næring. Å bli jaget av hund når det er mye snø kan ende med døden. Hvert år er det flere 
eksempler på slike hendelser flere steder i landet. Å innføre en egen paragraf om ekstraordinær 
båndtvang vil sikre bedre dyrevelferd for viltet når vi kan agere med en gang under spesielle forhold 
med store snømengder.  
 
Ved å ha en egen paragraf om ekstraordinær båndtvang, har man alt klart den dagen det er behov for å 
innføre ekstraordinær båndtvang. Dette vil redusere saksbehandlingstiden betraktelig, og sikre 
dyrevelferden til viltet i større grad enn i dag. Alternativet er å utarbeide en egen forskrift om 
ekstraordinær båndtvang hver gang det er behov. Dette vil ta så lang tid at behovet trolig ikke lenger er 
tilstede når forskriften er vedtatt. En egen paragraf om ekstraordinær båndtvang vil med andre ord sikre 
dyrevelferden til viltet på en bedre måte enn ved å utarbeide en egen forskrift om ekstraordinær 
båndtvang.  
 
I gjeldende forskrift er kapitlene delt opp i romertallspunkt. For lettere å finne frem er forslag til 
forskriften delt opp i paragrafer med egne overskrifter. Det er foreslått ny § 1 Formål og § 3 
Ekstraordinær båndtvang. Endring av § 5 Opptak av hund, er en forenkling av tidligere romertallspunkt 
III. Det er også gjort andre mindre opprettinger som er naturlig ved en revisjon, men som ikke har 
endret innholdet fra gjeldende forskrift vesentlig.  
 
Endringene i forskriften er markert med rødt.  
 
Endring av forskrift behandles etter Forvaltningslovens § 37. 



Bygningsrådet vedtar utsending av forslag til høring. Sluttbehandling skal foretas av Kommunestyret 
etter innstilling fra Bygningsrådet.  
 

Miljøfaglig vurdering 
I perioder med mye snø, kan det være behov for å innføre ekstraordinær båndtvang for å ivareta viltet jf. 
Hundeloven §6. Innføring av en egen paragraf om ekstraordinær båndtvang vurderes ikke ha negative 
konsekvenser for miljøet. Dette gjelder også de andre foreslåtte endringene i forskriften. 

Landbruksfaglig vurdering 
Innføring av en egen paragraf om ekstraordinær båndtvang for ivaretakelse av viltet under spesielle 
forhold, anses ikke ha negative konsekvenser for landbruket. Dette gjelder også de andre foreslåtte 
endringene i forskriften. 
 

Folkehelsevurdering 
Innføring av en egen paragraf om ekstraordinær båndtvang for ivaretakelse av viltet under spesielle 
forhold, anses ikke ha negative konsekvenser for folkehelsen. Det vil fremdeles være mulig å dra på tur 
med hund i bånd. Dette gjelder også de andre foreslåtte endringene i forskriften. 
 

Samlet vurdering 
Innføring av en egen paragraf om ekstraordinær båndtvang er i sin helhet positivt, både for viltet som 
skal ivaretas og for effektivitet i forvaltningen. Ellers gjør endringene som er foreslått det lettere for 
allmenheten å finne frem i forskriften. 
 

Rådmannens tilråding 
Oppdal bygningsråd gjør slikt vedtak:  
 
Bygningsrådet sender forslag til forskrift på lovbestemt høring jf. Forvaltningsloven §37.  
Høringsfrist settes til 1. februar.  

Saksprotokoll i Bygningsråd - 17.12.2018  
 

Behandling 
 

Vedtak 
 
Rådmannens tilråding vedtas enstemmig. 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Bygningsrådet sender forslag til forskrift på lovbestemt høring jf. Forvaltningsloven §37.  
Høringsfrist settes til 1. februar.  
 
 


