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DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUND, GAUSDAL 
KOMMUNE, INNLANDET  

 

Bakgrunn 

Gausdal formannskap vedtok «Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Gausdal 
kommune, Innlandet» den 10.02.2021.  

Av vedtakspunkt 3 fremgår følgende: 
« Forskriften vedtas som foreslått. Landbrukskontoret bes vurdere om det kan gis 
dispensasjon for treningsområder for hund, og for hunder i skiløyper, jf. det som står i 
forskrift om hunder i skiløyper.» 
 
Adgang til dispensasjon 

I Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Gausdal kommune, Innlandet, står det 
følgende i § 4 om dispensasjon: 

Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne 
forskriften for bruk av løs hund i kommunen. 

I henhold til delegeringsreglementet for Gausdal kommune har landbrukskontoret delegert 
myndighet innen båndtvangsbestemmelser hjemlet i Lov om hundehold. Landbrukskontoret 
kan derfor utføre dispensasjonsvedtak vedrørende Forskrift om ekstraordinær båndtvang for 
hund, Gausdal kommune, Innlandet. 
 
Vurdering 

Formålet med forskriften er å beskytte vilt mot unødig jagig, ettersom snø- og kuldeforhold 
gir store utfordringer for først og fremst rådyr, men også elgkalver.  

Det er i hovedsak i de lavereliggende områder, hvor rådyr har tilhold vinterstid, som har mye 
snø og gir utfordrende leveforhold. Den lange kuldeperioden i tillegg gir økt risiko for dårlig 
dyrevelferd. 

Gjennom en faglig vurdering av viltets leveområder og trekkmønster, anses det forsvarlig å 
sette 800 m.o.h. som grense for områder som gis dispensasjon fra ekstraordinær båndtvang i 
Gausdal kommune. Dette vil si at ekstraordinær båndtvang i perioden 10.02.21-01.04.21 ikke 
omfatter arealer over 800 m.o.h. innad i kommunen. Dette inkluderer bl.a. treningsfelt for 



 

fuglehund nord for Hornsjøen, som administreres av Gausdal fjellstyre, samt deler av 
løypenettet i kommunen. 

Gjeldende forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland har fastsatt ordinær 
båndtvang i ulike preparerte løyper, jf. Kart fastsatt 26.09.2019. Dette medfører at enkelte 
løyper over 800 m.o.h. likevel har ordinær båndtvang. 
 
Delegert vedtak 

I medhold av § 4  i «Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Gausdal kommune, 
Innlandet», gis det dispensasjon fra ekstraordinær båndtvang på områder over 800 m.o.h. i 
Gausdal kommune. 

 
 
Med vennlig hilsen 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
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