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DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL 
KOMMUNE  

 
Bakgrunn 
Gausdal formannskap vedtok «Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Gausdal 
kommune, Innlandet» den 10.02.2021. 
 
Landbrukskontoret har vurdert de konsekvenser forskriften gir for lisensjakt på fredet rovvilt 
som pågår i denne perioden. 
 
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. 
 
Gausdal kommune er beiteprioritert område iht. Rovviltforliket av 2011. Dette tilsier at 
beitedyr skal ha prioritet. Ifølge gjeldende beitebruksplan for Gausdal kommune går 
tilnærmet all sauen på utmarksbeite. I gjeldende kommunedelplan landbruk står det om 



 

utmarksbeite: «Det må arbeides på mange plan for å redusere rovviltbelastningen; inkludert 
å tilrettelegge for mer effektiv lisensjakt.» 
 
Uttak av fredet rovvilt i lisensjakt er ansett å være et forebyggende tiltak for å ivareta 
dyrevelferd på utmarksbeite – gjennom at risiko for rovviltangrep senkes. 
 
I Innlandet er det lisensjakt på fire arter av fredet rovvilt: ulv, bjørn, jerv og gaupe. 
 
Fellingsperioden for jerv er 10. september 2020 - 15. februar 2021, og er således ikke 
relevant for perioden ekstraordinær båndtvang gjelder. Tilsvarende gjelder for bjørn, der 
lisensfellingen startet 21. august og varte til 15. oktober. 
 
Jakttid for kvotejakt på gaupe er 1. februar – 31. mars 2021. Gausdal tilhører «område 1», 
som er del av forvaltningsregionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av 
gaupe: kommunene Lesja, Dovre, Vågå Lom og Skjåk, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, 
SørFron, Nord-Fron og Sel har en kvote på 4 dyr. 
 
For ulv er kvoten i region 3 (gamle Oppland) på 7 dyr. 
Lisensfellingsperioden utenfor ulvesona er fra 1. desember 2020 til 31. mai 2021. 
 
Kommunedirektøren vurderer at bruk av hund i lisensjakt er et viktig nytteformål med tanke 
på utmarksnæringa i kommunen, og at dette inngår som «særlig formål» etter § 4. Det 
legges til grunn at kun egnet hund brukes og at all lisensjakt skjer på så aktsom måte som 
mulig med hensyn til viltet. 
 
Delegert vedtak 
I medhold av § 4 i «Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Gausdal kommune, 
Innlandet», gis det dispensasjon fra ekstraordinær båndtvang for kvote-/lisensjakt med 
egnet jakthund. 
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