
Oppsummering og sammendrag av høringsuttalelser:  

Uttalelser til saken – 51 

For  - 13 uttalelser 

Mot – 36 uttalelser 

Uttalelser fra eier fritidsbolig / ferierer i området - 40  (videre def fritidsbolig): 

- Fritidsbolig mot – 33 
- Fritidsbolig mot, men for differensiering 24 
- Fritidsbolig mot, med hund 20 
- Fritidsbolig for 7 

Uttalelser fastboende – 2 (videre def fastboende): 

- Fastboende for – 1 
- Fastboende mot – 1 

Uttalelser lag/foreninger – 6: 

- Lag/foreninger for – 4 (Turløypekomiteen, Skeikampen Pluss v/løypekomiteen, Vestringen IL, 
DNT) 

- Lag /foreninger mot – 1 (Lieseter hyttegrend)  
- Løypekomiteen Gausdal Vestfjell nord – ikke tatt stilling, medlemmene: 60 % for, 40 % mot 

Uttalelser offentlig – 2: 

- Oppland fylkeskommune – ingen merknader 
- Gausdal fjellstyre - for 

Interesseorganisasjon – 1: 

Norsk Kennel Klubb (NKK) – mot 

Høringsuttalelser: 

 

Dok nr - Navn  
For/mot:  
Mot forslaget, for differensiering 
Generell info: 
Fastboende, hundeeier. 

17/970 - 7 
Berit Nyhus 
 
 

Argumenter:  
Foreslår tiltak for at dagens ordning skal fungere – bedre 
info. Muligheter for runder/løyper uten båndtvang, f. eks 
Stålanrunden på Follebukjølen. Det bør presiseres at folk 
med løse hunder skal ha kontroll på hunden om den går 
løs.  

17/970 - 8 For/mot: 



Mot, for differensiering 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, har ikke hund 

Sven Egil Holmsen 

Argumenter: 
Fornuftig med differensiering - unødvendig med generell 
båndtvang.  
- Mye folk – krav om kontroll på hunden. 
- Påvirker bruksverdi og områdets attraktivitet. 
- Større risiko med hund i bånd. 
- Mener at båndtvangbestemmelsene ikke har til 
formålet å beskytte mennesker fra hunder- ikke hjemmel 
iht hundeloven.  
- Ikke mere folk i skiløyper i dag enn på 80 tallet. 
Forslag – båndtvang helger, vinterferie og påske. 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier 

17/970 - 9 
Torolv Bjørnsgård 

Argumenter: 
-Hytteeier på Skeikampen siden 1994. Familien mye på 
ski med hund. Har hund i bånd der det er båndtvang og 
lar hunden løpe løs der det ikke er båndtvang. Har ikke 
opplevd problemer eller klager.  
-Mener at det ikke er grunnlagt til å innføre båndtvang i 
alle skiløypene etter § 6, 3. ledd -  båndtvang etter 
bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn 
nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes 
med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva 
angår omfang og geografisk spredning. 
-Mener kommunens påstand om problemer med løse 
hunder er dårlig dokumentert. 
- Enig i at det er mere folk i sentrale løyper. Lite folk, også 
i høysesong i løypene innover fjellet, både innover langs 
Peer- Gyntveien, mot Skardbua, over Slagsfjella, 
Olstadrunden, Sjøseterrunden, over Kyrakampen og 
rundt Bjørga. Barn (under 12 år) sees sjeldent i disse 
løypene. Foreslår at båndtvangen utvides med noen 
løyper, men at løyper innover fjellet unntas fra 
båndtvang. 
For/mot:  
Mot. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig. 

17/970 - 10 
Einar Bryhn 
 

Argumenter: 
1) Lurt og fristet til å kjøpe hytte på Skei – dette skaper 
arbeidsplasser. 
2) Så eiendomsskatt, 
3) og nå kommer nytt diktat fra Gausdal kommune. 
 
Full båndtvang i alle løyper. Kan det være nødvendig…? 

17/970 - 11 For/mot: 



Mot, for differensiering. 
Generell info:  
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

Trond Witzøe 
 
 

Argumenter: 
Enig i og ser behovet for båndtvang i sentrale løyper.  
Har hatt hytte på Skei i 19 år. Ikke opplevd problem med 
løse hunder når han selv fører hunden i bånd. At noen 
hunder kommer for å hilse på er naturlig – ikke noe 
problem. Ved skiturer over Slagsfjella kan man møte 5 – 
10 skiløpere med hund. Alle har kontroll på hunden, 
erfaringsvis har 50 % av disse hunden i bånd – av ulike 
grunner. At løse hunder kan være et problem for noen 
ved Skardbua er det forståelse for. Da er det hundeeiers 
plikt og ansvar og koble hunden og passe på at den ikke 
skremmer noen.  
Witzøe skriver videre at «mange av oss hytteeiere har 
hunder fordi vi er interessert i jakt, dyrehold, samspill og 
samvær med hunden i fjellet». Skal hunden måtte føres i  
bånd i fjellet blir opplevelsen vesentlig redusert for både 
hund og eier. De aller fleste hundeeierne tar ansvar og 
har kontroll på hunden – noen er dessverre unntaket. 
Ikke la noen få klager ødelegge fjellopplevelsen for eier 
og hund. Kjenner ikke til uheldige – ubehagelige 
opplevelser med hund i skiløypene – hellet ikke med barn 
involvert.  
   
For/mot: 
Mot. 
Generell info: 
Eiere av fritidsbolig, har ikke hund. 

17/970 - 12 
Helen og Rolf Mørch 
 

Argumenter: 
Går mye på ski. Blir ikke sjenert av hunder, som kun av og 
til, kan komme litt i veien. Dette er mao ikke noe stort 
problem. Viser til at hundeeier skal ha kontroll på hunden 
sin. 
For/mot: 
Mot, for differensiering – på dagens nivå. 
Generell info: 
Eier av fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 13 
Hanne og Pascal Mørch 
 

Argumenter: 
Har hund selv og er nøye med å overholde båndtvangen i 
de skiløypene som gjelder. 
Viser til uheldige episoder med hund i bånd. Viktig å ha 
kontroll på hunden sin og korter inn linen hvis hunden 
har tendens til å trekke til siden.  
Ønsker ikke at det blir båndtvang i flere løyper enn i dag. 
For/mot: 
Mot. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 14 
Nanna og Morten Mørch 
 

Argumenter: 



Har hatt hytte på Skei i nærmere 60 år. Har i disse årene 
hatt hund (tisper) og har vært en flittig bruker av 
skiløypene. Har ikke opplevd problemer av noen art på 
skiturer. Mye av gleden av å være på fjellet er at 
hundene kan løpe løs. Mange med hytte på Skei lever til 
daglig slik at det er vanskelig å la hunden løpe fritt. Med 
tanke på hvor mange som oppholder seg på Skeikampen 
perioden som jul, vinterferie og påske er det slående 
hvor lite trafikk det er i de indre løypene – barnefamilier 
treffer man sjeldent i disse løypene. 
For/mot: 
Mot. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, har ikke hund. 

17/970 - 15 
Morten Heir 
 

Argumenter: 
Fornuftig at hunder ikke skal oppholde seg i alpinbakken. 
Med erfaring som langrennsløper og familiefar med 
mange turer på ski med barn, er det et større problem at 
hunden holdes i bånd. Har aldri hatt hendelser med løs 
hund. Går på ski i Nordmarka og erfaringene der er den 
samme  
For/mot: 
For. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig. 

17/970 - 16 
Baard Aas 
 

Argumenter: 
Støtter kommunens forslag 100%. 

17/970 - 17 
Morten Mørch 
Tillegg til dok 14 

Argumenter: 
Viser i tillegg til Hundeloven § 6, 3. ledd. 
(referert under argumenter til dok 9) 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier 

17/970 - 18 
Elisabeth Gressløs 
 

Argumenter: 
Hundeeiere skal ha kontroll på hunden og det skal tas 
hensyn til andre skiløpere. Det er også en selvfølge at 
hunden holdes i bånd i sentrale løyper der det ferdes 
mye mennesker. Allikevel må det være mulig å ta hensyn 
til dyrevelferd og hundenes behov for å bevege seg fritt. 
Foreslår at det burde vært båndtvang i de sentrale 
løypene rundt Veslesetervannet, et populært 
familieområde. Det er et stort løypenett på Skeikampen 
og med bedre skilting og informasjon bør dette kunne 
reguleres etter alles behov både med og uten båndtvang.   
For/mot: 
Mot. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 19 
Philip Mørch 
 

Argumenter: 



Viktig med frihet til å kunne ha hunden løs i skiløypene. 
Aldri opplevd situasjoner hvor folk har blitt irriterte eller 
sinte på våres eller andres hunder. Generelt lite 
mennesker i skiløypene og barn treffes sjeldent lengre 
unna en 2 – 3 km fra Gausdal hotell/bunnen av 
skibakken. Viser for øvrig til uttalelse fra Morten Mørch 
For/mot: 
Mot. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, har ikke hund 

17/970 - 20 
Christian Storm 
 

Argumenter: 
Har ikke opplevd ubehagelige episoder med hund på Skei 
i løpet av 30 år. Mener at det er § 4  i hundeloven det 
syndes i mot og som skaper problemer. 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 21 
Bergljot Gundersen 
 

Argumenter: 
Ny hytteeier på Skeikampen. Fører hunden i bånd i løyper 
med båndtvang, når det er mye mennesker, ved 
stoppesteder som ved buene, eller når det av andre 
grunner er behov for at hunden holdes tett inntil 
hundefører. 
Viser til hundens betydning for trivsel og for folks 
psykiske helse. Mener at toleranse og forståelse er viktig i 
forhold til alle mulige interessekonflikter i skiløypene. 
Større risiko knyttet til hunder som føres i bånd. Viser til 
§ 6 i hundeloven og at båndtvang i alle skiløyper vil 
medføre redusert turglede for både hund og eier. 
For/mot: 
For.  
Merknad:  
Etter høringen har Gausdal kommune vært i dialog med 
Turløypekomiteen for å se på muligheter for en 
differensiert løsning 
Generell info: 
Turløypekomiteen ansv. for tilrettelegging og oppkjøring 
av skiløyper i deler av Gausdal kommune.  

17/970 - 22 
Turløypekomiteen 
 

Argumenter: 
Det er usedvanlig mye folk som bruker skiløypene og 
bruken øker fra år til år. Oppsetting av Gapahuker har 
positiv effekt på å få barn ut på ski. Aldri har det vært så 
mange barn å se i løypenettet rundt Neversjøen. I forhold 
til barn står hundeloven i en særstilling. Det er viktig at vi 
kan forebygge at barn blir skremt.  En hund som løper 
løs, er det ingen som har kontroll på. Mange – både barn 
og voksne – er redde for hunder som løper løs. Det er 
mange som uttrykker tilfredshet med at hunder har 
kommet mere under kontroll de siste årene, og med 
denne «forskriften om båndtvang» blir denne utviklingen 



lovfestet.  Turløypekomiteen viser også til utfordringer 
med lang line og mener at dette også må forbys. 
Turløypekomiteen tar også opp problemer med 
hundemøkk i skiløypen. De mener at hundeeierne må 
fjerne hundemøkk fra skiløypene, enten med en bruk av 
liten spade eller helst at hundeeierne har med pose og 
plukker opp hundemøkk.  
For/mot: 
For. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, har ikke hund. 

17/970 - 23 
Øyvind Brunsnes 
 

Argumenter: 
Mener dette er et glimrende forslag. Det vil gjøre det 
hyggeligere for oss som ikke har hund, og også for de 
som har hund i bånd av respekt for andre som ferdes i 
løypenettet. Det er ikke like morsomt å bli oppsøkt av 
løse hunder som «bare vil hilse». Etterlyser konsekvenser 
hvis båndtvangbestemmelsene ikke overholdes. Mer 
skilting kan være bra, men min erfaring er at en del 
hundeeiere ikke kan lese, eller i hvert fall ikke skjønner 
ordet båndtvang. 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 24 
Kjetil Fossnes 
 

Argumenter: 
Mener at forslaget ikke kan være iht intensjonene i 
hundeloven, viser til § § 6, 3 ledd – (Ref tidligere, dok 9). 
Mener videre at forslaget kan komme i konflikt med Lov 
om dyrevelferd § 23 – «dyreholder skal sikre at dyr 
holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og 
individuelle behov, herunder gi mulighet for 
stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen 
naturlig atferd». Har vært jevnlig på Austlid siden 
1978/79 – de siste årene som hytteeier.  Nevner at 99,99 
% av de som han møter, når han har med hund er blide 
og positive. Det er kun noen «hundehatere» og /eller 
hundeeiere som ikke har kontroll på egen hund som kan 
være negative.  Viser til at det ikke er båndtvang i 
skiløyper utenfor Oslo. Hvis det innføres bestemmelser 
som ikke oppfattes son nødvendige/lovlige frykter Fosnes 
at disse ikke blir respektert og at konfliktnivået vil øke 
dramatisk – da noen har en tendens til å påta seg rollen 
som lovens voktere. 
For/mot: 
For. 
Generell info: Vestringen Il har ansvaret for preparering 
av lysløypene i Forset og i Svatsum, samt konkurranse 
løypene på Astridbekken 

17/970 - 25 
Vestringen IL 
 

Argumenter:  



Målet til Vestringen er at barn, ungdom og voksne skal ha 
arenaer for trening og konkurranse. De ønsker at det 
helst ikke oppholder seg hunder i disse løypene, selv om 
de er i bånd. Dette for å unngå at hundene ødelegger 
skisporene – både for klassisk og for fristil. Det vises til 
friluftsloven og vedtak i Kristiansand kommune hvor det 
er fastsatt et forbud mot ridning og gående til fots. De ser 
imidlertid at et totalforbud mot andre enn 
langrennsløpere i skiløypene kan by på utfordringer i 
forhold til friluftsloven og allmenhetens rett til ferdsel i 
naturen. I friluftsloven § 2 står det at «I utmark kan 
enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt 
og med tilbørlig varsomhet». Dersom ferdsel med hund 
ødelegger preparerte skiløyper kan ikke Vestringen Il se 
at det skjer på en hensynsfull måte og med tilbørlig 
varsomhet. Vestringen Il foreslår derfor at det tas med et 
eget punkt om dette i forskriften om båndtvang for hund, 
hvor det står med henvisning til friluftsloven at: All 
ferdsel skal skje hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet 
for preparerte skiløyper og alpinbakker. 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 26 
Bjørn J Hermansen 
 

Argumenter: 
Har hatt hytte på Skeikampen i 21 år. Går som regel med 
løs hund på løypene inn til Gammelsetra. Hvis det blir 
båndtvang i alle løyper vil det minske gleden og 
nytteverdien av å ha hytte på Skeikampen. Mener det må 
være mulig med noen løyper hvor det ikke er båndtvang. 
Mener bedre merking og strengere reaksjoner ved brudd 
på bestemmelsene burde være et bedre virkemiddel 
For/mot: 
For 
Generell info: 
Eier fritidsbolig. 

17/970 - 27 
Elbjørg og Torleif Nielsen 
 

Argumenter: 
For/mot: 
For 
Generell info: 
Eiere av fritidsbolig. 

17/970 – 28 
Helle S Grøttum 
På vegne av: 
Rita Lomsdalen og Pål Bendixen 
Arild Hansen og Anne Lise 
Fjellet 
John Christian og Helle S 
Grøttum 
 
 

Argumenter: 
Hundeeierne må ha kontroll på hunden og båndet må 
ikke være så langt at hunden kan sperre motgående 
skispor. Det vil kunne føre til farlige situasjoner for 
motgående skiløpere så vel som hunden og den eier. 

For/mot: 
For 

17/970 - 29 
Odbjørg Nordeng og John B 
Skansen Generell info: 

Fastboende, hundeeier. 



Argumenter: 
Vi som driver med tilrettelegging for at flest mulig skal 
komme seg ut på ski og nyte opplevelsen i trygge og gode 
løyper hilser den nye forskriften velkommen. Mener 
forholdene som blir tatt opp er noe man har sett og 
opplevd i skiløypene i lengre tid. Tilføyer at det ikke bare 
er unger som er redde for løse hunder, erfaringer viser at 
det også er voksne som er skeptiske/redde for løse 
hunder. Noen gir uttrykk for dette i skiløypa, men kvier 
seg for å si det til hundeeieren. Som regel får de det som 
svar at «min hund er så snill». Det er det bare 
hundeeieren som vet. 
Ser i noen tilfeller at noen har lang line på hunden og at 
den gjerne oppsøker møtende hunder. Møte med hunder 
med lang line og kamplyst har i noen tilfeller ført til 
skader på både hund og eier. 
Tar opp problematikk om hundemøkk i skiløypene og 
oppfordrer hundeeiere til å ta med pose/spade for å 
fjerne hundemøkk fra skisporene.  
 
For/mot: 
Mot. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, har ikke hund 

17/970 - 30 
Jon Fredriksen 

Argumenter: Mener at § 6 i hundeloven ikke omhandler 
båndtvang i skiløyper og viser til at det står «båndtvang 
eller inngjerding av hund skal skje slik at den ikke jager 
eller skader storfe, sau, fjærkre, rein, hest eller vilt, 
herunder viltets egg, reir eller bo. Mener videre at § 6, 2. 
ledd bokstav ikke gjelder preparerte skiløyper og viser til 
at det står merkede skiløyper. 
Etterlyser en nærmere kvantifisering av henvendelser 
som kommunen har fått og i tilfelle fra hvem.  
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 31 
Unn B Slåtsveen 
 og Robert I Iversen 

Argumenter: 
Respekterer båndtvang i løyper hvor det er båndtvang og 
holder hunden i bånd når det er mange barn eller andre 
hunder ute. Går lange turer for å komme godt unna der 
det ferdes mye folk og for å la hunden løpe løs og mener 
at det bør være lov å utfolde seg om man går på 2 eller 4 
ben i naturen. Viktig for at man skal ha /investere i 
fritidsbolig i Gausdal og for å anbefale andre om å bygge 
hytte i Gausdal. Mener kommunen må informere og 
skilte bedre hvilke løyper som det er båndtvang i.  
For/mot: 
For – har ingen merknader til forskriftsendringen. 
Generell info: 

17/970 - 32 
Oppland Fylkeskommune 

Argumenter: 



 
For/mot: 
Mot, for differensiering – som i dag 
Generell info: 
Feriert i området i en årrekke, hundeeier. 

17/970 - 33 
Anne Cathrine Aasen 

Argumenter: Går 100 – 200 mil i langrennsløypene på 
Skei-Austlid hvert år. De to siste årene med hund, men 
har aldri før eller etter anskaffelse av hund opplevd 
problemer med løse hunder i skiløypene. Opplevd 
hendelse med at hund i bånd har spent bein for skiløper i 
nedoverbakke. 
Mener lov om hundehold er ment for å beskytte husdyr 
og vilt og ikke mennesker. Viser videre til formulering i § 
6 om at båndtvang ikke skal fastsettes i større grad enn 
nødvendig og at forslaget er i strid med dette når det 
knapt ferdes barnefamilier i høyfjellsløypene. Etterlyser 
en kvantifisering av klager og ulykker forårsaket av hund. 
Anbefaler bedre merking og skilting av løyper med 
båndtvang. Understreker at alle hundeeiere er pålagt å 
ha kontroll på hunden sin, uavhengig om de er i bånd 
eller ei.  
 
For/mot: 
Mot, for differensiering 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 34 
Svein Røed 

Argumenter: 
Viser til § 6  3. ledd – båndtvang kan ikke fastsettes i 
større grad enn nødvendig, og bare slik at hensynet til de 
som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i 
tilstrekkelig grad. Mener flere vil oppfatte forslaget til 
forskrift som et ulovlig vedtak og følgelig ikke noe de 
behøver å forholde seg til. Det er ikke ønskelig med en 
forskrift som bidrar til mer konflikt mellom hundeeiere 
og andre brukere av turområdene på Skeikampen. 
Oppfordrer kommunen om, på en bedre måte enn i dag, 
å informere om dagens regelverk, slik at det blir 
respektert.   
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 35 
Astrid U Jacobsen 

Argumenter: 
Dagens ordning med båndtvang i sentrale skiløyper er et 
godt utgangspunkt for at både folk med og uten hund 
kan ferdes i terrenget på Skeikampen og i kommunen for 
øvrig. Mener at det ikke er grunnlag for å innføre 
båndtvang i skiløyper, i og med at båndtvang etter 
hundeloven i utgangspunktet er ment for å skjerme vilt 
og bufe fra å bli jaget. Hunder som er en fare for 
mennesker skal uansett ikke ferdes fritt og det burde 



vært fokusert mere på dette. Mener det oppstår farligere 
situasjoner med hund i bånd enn løse hunder. Viser til at 
det er flere som ferdes i skiløypene i marka rundt 
Oslo/Akershus uten at man har funnet det nødvendig 
med Båndtvang. Mener videre at det ikke er et reelt 
alternativ å kreve at hundeeiere skal tråkke rundt utenfor 
skiløypene. 
 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Feriert på Skei / Austlid 12 år, har ikke hund. 

17/970 - 36 
Åshild Breivoll 

Argumenter: 
Har feriert på Skei og Austlid i over 12 år og har aldri 
opplevd problemer med løse hunder i skiløypene. Enig i 
at det kan være båndtvang der det ferdes mange 
barnefamilier, men ikke der det omtrent aldri er 
barnefamilier å se. Bekymret for at det vil bli utrivelig på 
fjellet på Skei hvis forslaget blir gjennomført. 
 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier 

17/970 - 37 
Harald Larsen 

Argumenter: Har hatt hytte på Skeikampen i over 20 år 
og er nøye med å overholde båndtvangen, men mener at 
løypene med båndtvang er dårlig skiltet. Mener 
hytteeiere og hytteforeninger burde vært invitert til 
diskusjon om båndtvang. Hyttefolket er den største 
brukergruppen av skiløypene på Skei. Har forståelse for 
at det er båndtvang i enkelte løyper, men mener et 
totalforbud vil ødelegge destinasjonen Skeikampen for 
svært mange. 
Mener forslaget er lovstridig og at båndtvang etter 
hundeloven er ment for å beskytte husdyr og vilt og ikke 
mennesker. 
Synes dagens ordning fungerer bra, svært sjeldent å se 
familier med barn i de ytre løypene. 
 
For/mot: 
Mot, for differensiering – dagens ordning. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 38 
Bente Ellingsen 

Argumenter: Har hatt hytte på Skeikampen i over 20 år 
og er nøye med å overholde båndtvangen, men mener at 
løypene med båndtvang er dårlig skiltet. Har aldri 
opplevd noen problemer med løse hunder. Pleier å gå de 
ytterste løypene der det er svært få barnefamilier og 
generelt lite folk. Mener hytteeiere og hytteforeninger 
burde vært invitert til diskusjon om båndtvang. 
Hyttefolket er den største brukergruppen av skiløypene 



på Skei. Har forståelse for at det er båndtvang i enkelte 
løyper, men mener et totalforbud vil ødelegge 
destinasjonen Skeikampen for svært mange. 
Mener forslaget er lovstridig og at båndtvang etter 
hundeloven er ment for å beskytte husdyr og vilt og ikke 
mennesker. 
Ber om at det ikke blir båndtvang i flere løyper enn i dag. 
 
For/mot: 
For. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig. 

17/970 - 39 
Ole Kristian Fredriksen 

Argumenter:  
 
 
For/mot: 
Mot, for differensiering – dagens ordning 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier 

17/970 - 40 
Madeleine Ellingsen-Larsen 

Argumenter: Har hatt hytte på Skeikampen i over 20 år 
og er nøye med å overholde båndtvangen, men mener at 
løypene med båndtvang er dårlig skiltet. Har aldri 
opplevd noen problemer med løse hunder. Har derimot 
opplevd problemer med å ha hund i bånd når man kjører 
nedoverbakker og går oppoverbakker og møter hund i 
bånd. Pleier å gå de ytterste løypene der det er svært få 
barnefamilier og generelt lite folk. Mener hytteeiere og 
hytteforeninger burde vært invitert til diskusjon om 
båndtvang. Hyttefolket er den største brukergruppen av 
skiløypene på Skei. Har forståelse for at det er båndtvang 
i enkelte løyper, men mener et totalforbud vil ødelegge 
destinasjonen Skeikampen for svært mange. 
Mener forslaget er lovstridig og at båndtvang etter 
hundeloven er ment for å beskytte husdyr og vilt og ikke 
mennesker. Viser også til § 6 3. ledd – båndtvang etter 
bokstav c kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig 
… (gjengitt tidligere) 
Ber om at det ikke blir båndtvang i flere løyper enn i dag. 
 
For/mot: 
Stiller seg nøytrale til forslaget. 
Generell info: 
Sti og løypekomiteen Gausdal Vestfjell nord har ansvaret 
for løypekjøring i området Gausdal Vestfjell nord. 

17/970 - 41 
Sti og LK Gausdal Vestfjell Nord 
 

Argumenter: 
Sti og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord stiller seg 
nøytrale til forslaget om båndtvang i skiløypene. Sti og 
Løypekomiteen hadde en undersøkelse blant sine 
medlemmer og der svarte 60 % at de var for forslaget og 
40 % var mot forslaget. Det ble avgitt svar fra 60 % av 
meldeemmen i hytteforeningene; Viknekjølen, 



Synstgardsetra, Finntjernmorka, Dalbakkteigen, samt 
Vassenden i Espedalen – totalt ca 250 hytter. 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier av fritidsbolig. 

17/970 - 42 
Anne Ekstrøm og Ruby 
Skogheim 
 

Argumenter: 
Mener at dagens ordning er et godt utgangspunkt. Det 
bør skiltes og informeres bedre. Det kan innføres 
båndtvang i flere sentrale løyper som er hyppig benyttet. 
Hvis det blir båndtvang i alle løyper blir det flere hunder 
som føres med lang line og det er snublefeller. Hunder i 
bånd kan skape vel så mye kaos som løse hunder. En 
hundeeier skal uavhengig av båndtvang ha kontroll på 
hunden. 
Hyttefolket en viktig brukergruppe. At kommunen 
innfører landets strengeste båndtvangbestemmelser vil 
oppleves som svært negativt for destinasjonen. 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 43 
Kjetil Ødven 
 

Argumenter: 
Familien har hatt hytte på Skeikampen /Austlid 12 år. 
Anskaffet seg hund i 2017. Barna, tvillinger på 13 år liker 
å gå på ski. Da barna var små var familien aldri plaget av 
løse hunder. Kjenner seg ikke igjen i at mange klager over 
løse hunder og etterlyser opplysninger over hvor mange 
som klager og mener at argumentasjonen i saken blir 
unyansert. Er enig i kommunens beskrivelse av at det er 
flere som benytter seg av skiløypene på Skei, men at det 
ikke er flere barn som går lange turer i høyfjellsløypene. 
Dagens båndtvangbestemmelser i sentrumsnære 
løypene fungerer ikke optimal og dette skyldes dårlig 
skilting og at bestemmelsene er svært dårlig kjent. Mener 
at forslaget til båndtvangbestemmelser er lovstridig med 
henvisning til § 6. 3 ledd (gjengitt tidligere) og at 
argumentet med at man kan gå på ski med løs hund 
utenfor preparerte løyper er illusorisk ettersom det ikke 
er praktisk mulig å ferdes utenfor skiløypene 95 % av 
dagene gjennom vinteren. Bekymret for at forslaget vil 
medføre en juridisk prosess som vil være uheldig for 
destinasjonene. Videre vil mange oppleve forslaget som 
ulovlig og man vil ikke se bort fra bestemmelsene og det 
vil skape et enda dårligere klima i løypene på 
Skeikampen. Foreslår at dagens båndtvangbestemmelser 
utvides til å gjelde flere løyper i «lavtliggende terreng» 
hvor barnefamilier ferdes. Mener destinasjonen har 
Norges dårligste informasjon og skilting og mener at man 
må ta sikte på å bli landets beste destinasjon på bruk av 
løypenettet. 



For/mot: 
Mot, for differensiering 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 44 
Ingar og Anne Gry Spigseth 
 

Argumenter: 
Tilbrakt mye tid på Skei/Austlid siden 80 tallet, siste 22 
årene som hytteeier. Har hatt med hund på tur og jakt. 
Har ikke opplevd konflikt med øvrige brukere av 
området. Mener at forslaget er i strid med hundelovens § 
6 3. ledd. (gjengitt tidligere). Det vises også til brev fra 
Justis og Beredskapsdepartementet (JD) til Hemsedal 
kommune som hadde et lignende forslag ute på høring. 
Av dette brevet fra JD blir det referert: «JD foretar ikke 
lovlighetskontroll av kommunale forskrifter etter 
hundeloven. Osv 
 
Mange løyper hvor det ikke er nødvendig med 
båndtvang. Går turer på 15- 30 km i høysesong 
(jul/påske) uten å møte mer enn en håndfull mennesker.  
Forståelse for båndtvang i sentrumsnære områder 
(forskrift av 2007), men mener det burde vært skiltet og 
informert bedre. 
Viser til at det allerede er nedfelt i loven at 
hundeholderen skal vise aktsomhet og ha kontroll på 
hunden. Henstiller Gausdal kommune om å om å ikke 
vedta et regelverk som vil oppfattes som urimelig og som 
kan bidra til å eskalere en konflikt som pr. i dag oppleves 
som svært begrenset.  
 
 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Hytteforening på Skei 

17/970 - 45 
Lieseter Hyttegrend 

Argumenter: 
Mener at dagens løsning med båndtvang i sentrale løyper 
er et godt utgangspunkt. Kjent med at enkelte kommune 
har innført båndtvang i alle preparerte skiløyper, men 
mener at det ikke er «trangt» i skiløypene på Skei. De 
fleste dagene kan man oppleve å gå nesten alene innover 
fjellet. Viser til Oslo hvor det ikke er innført båndtvang. 
Viser også til bestemmelsene i § 4, som burde være 
tilstrekkelig for å sikre et godt hundehold. § 4 - 
Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la 
hund være løs.  
Hunder kan bare være løs når de: 

a) Blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller  
b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er 

åpent for allmenn ferdsel. 



Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha 
kontroll på hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som 
har slik kontroll. 
Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, 
hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som 
ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli 
holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel. 
Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er 
barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som 
barnet voksne som følger barnet ikke inviterer til, og for å 
forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden 
bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen. 
At det ikke er båndtvang utenfor preparerte skiløyper er 
til liten glede for hunder og hundeeiere, da det i store 
deler av skisesongen er vanskelig å gå på ski utenfor 
løypene. Med bedre skilting og bevisstgjøring bør det 
være mulig å tilrettelegge for løyper både med og uten 
båndtvang.   
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

17/970 - 46 
Harald Sverdrup 
 

Argumenter: 
Har hatt hytte på Austlid i 12 år. Har 3 barn og har de 
siste 3 årene hatt hund. Har brukt mye tid i området, 
spesielt vinterstid og har aldri hatt ubehagelige hendelser 
med andres hunder. Etterlyser kvantifisering i forhold til 
bruken av «mange» klager, det oppleves som et problem 
for «mange» familier. Reagerer på kommunens 
fremstilling av at flere går på ski, og ofte lengre, og at det 
også gjelder barnefamilier. Mener at det gir seg selv at 
flere går på ski ettersom det har vært stor utbygging på 
Skei, men at det ikke er belegg for å hevde at flere 
barnefamilier går lengre på ski i dag enn tidligere. 
Forståelse for at det er båndtvang i de mest trafikkerte 
løypene. Hovedtraseene er mye brukt. Møter aldri mye 
folk i løypene; Olstadrunden, Gammelsetra, Bjørga, 
Fagerhøy og over mot Skardbua, Nisjuvann og Slagsfjella. 
Foreslår at dagens bestemmelser (forskrift av 2007) kan 
utvides med f.eks «vegen rundt vatnet» på Austlid. Dette 
under forutsetning om at løypene med båndtvang må 
skiltes bedre.  
 
For/mot: 
Mot 
Generell info: 
Norsk Kennelklubb er en intresseorganisasjon for 
hundeeiere med 264 medlemsklubber og over 90000 
medlemmer. 

17/970 - 47 
Norsk Kennelklubb 

Argumenter: 



Mener at hensynet til dyrevelferd, og de som ønsker å gå 
med løs hund, må ivaretas i tilstrekkelig grad. Mange av 
de som går med løs hund benytter de mindre trafikkerte 
løypene og går på tider av døgnet det er lite folk. Viser 
hundelovens § 6 3. ledd og mener at gruppen som ønsker 
å ferdes med løs hund ikke ivaretas i tilstrekkelig grad. 
Mener at hundeloven er tilstrekkelig og tydelig på at 
hundeeier er ansvarlig for å ha kontroll på egen hund, 
også når den går løs. Hundeloven har hjemmel for å 
reagere på enkelthunder som oppfører seg truende. 
Blant annet har politiet myndighet til å pålegge 
båndtvang eller bruk av munnkurv på enkelthunder de 
mener kan forulempe folk eller dyr. 
I rundskriv fra Justis- og beredskapsdep står det at 
kommunens muligheter til å utvide båndtvang må 
forvaltes med respekt. Mener dyrevelferden må vurderes 
i forbindelse med båndtvang og viser til § 23 i 
dyrevelferdsloven hvor det står at dyr har krav på å utøve 
sin naturlige atferd, og for hunder er det bl.a å løpe fritt. 
Hundens rolle mht økt friluftsliv, bedre folkehelse og økt 
livskvalitet må vektlegges ved avgjørelse om økt bruk av 
båndtvang. 
For/mot: 
For 
Generell info: 
Løypekomiteen i Skeikampen Pluss har ansvaret for 
preparering og tilrettelegging av skiløyper i området Skei 
– Austlid 

17/970 - 48 
Løypekomiteen i Skeikampen 
Pluss 

Argumenter: 
Mener saksfremstillingen er grundig, objektiv og belyser 
viktige momenter som danner grunnlag for forslag om 
endring av forskrift. Gausdal kommune utarbeidet 
informasjonsskilt og karttavler når ny forskrift om 
båndtvang ble innført for 10 år siden Dette er satt opp i 
løypekryss der båndtvangen gjelder. Det har også vært 
informert i Skeikampen posten og på informasjonsmøter 
på Skei i påsken. Hundeeierne har plikt il å sette seg inn i 
lov om hundehold og lokale forskrifter knyttet til dette. 
Opplever ofte at dette ikke respekteres og at hunder ikke 
er i bånd i skiløyper med båndtvang. Når båndtvang ble 
innført i sentrumsnære og de mest brukte skiløypene var 
dette for at barn og barnefamilier kunne ferdes trygt i 
skiløypene uten at de møtte løse hunder. Ser at stadig 
flere tar med barn lengre ut i løypenettet, etter at 
løypene ble bedre tilrettelagt. Utfra tilbakemeldinger 
blant hytteeiere og brukere av skiløypene i Skei området 
er det delte meninger om båndtvang i alle preparerte 
skiløyper. De som har hund er imot en innskjerping av 
forskriften, mens de som ikke har hund ønsker en 
innskjerping velkommen. 



Skeikampen er en familiedestinasjon der alle skal føle seg 
trygge i skiløypene og mener dette ivaretas best med den 
foreslåtte endringen.  
 
For/mot: 
Mot, for differensiering – dagens ordning 
Generell info: 
Ferierer i området. 

17/970 - 49 
Håkon Stiksrud 
 

Argumenter: 
Har de siste årene feriert på Skeikampen med familie og 
venner og opplever det ikke som negativt at det er 
hunder som løper løs i skiløypene. Mener det er større 
risiko med hunder i bånd. Viser til § 6 i hundeloven og at 
det er mange løyper på Skeikampen at det ikke kan anses 
som nødvendig med båndtvang. Forståelse for at barn 
kan være redde for hunder. Mener barn sjeldent går 
lange turer og mener båndtvang i sentrumsnære løyper 
bør være tilstrekkelig. Mener en bedre løsning enn 
båndtvang vil være tydeliggjøre løypene hvor det er 
båndtvang i dag.  
For/mot: 
Mot 
Generell info: 
Eier fritidsbolig Finntjernmarka, hundeeier 

17/970 - 50 
Liv og Helge Dervo 

Argumenter: 
Mener at kommunen ikke har hjemmel til å innføre 
båndtvang i alle preparerte skiløyper i kommunen og at 
hundeloven i utgangspunktet ble opprettet for å sikre 
mot tamdyr. Viser videre til § 6 3. ledd om at båndtvang 
etter bokstav c) ikke kan fastsettes i større grad enn 
nødvendig …(gjengitt tidligere). Ser at det kan være 
behov for båndtvang i nærliggende områder rundt 
Skeikampen, men mener at dette behovet ikke er til 
stede i Gausdal vestfjell. Går med løs hund hele vinteren i 
området Finntjernmarka. Det er lite folk og ikke behov 
for båndtvang. Mener at kommunen skjærer alle 
områder over en kam når det hevdes at kommunen får 
mange henvendelser fra løypelag om problemer med 
løse hunder. Det refereres også til at det var meldt til 
kommunen at det ikke var noe stort problem med løse 
hunder i området Gausdal Vestfjell Nord. Mener at 
kommunen ikke har vurdert dyrevelferden til hunder i 
forbindelse med saken og at forslaget er et brudd på 
dyrevelferdsloven og viser til at hundens naturlige atferd 
er å løpe fritt. Det vises også til Rundskriv om hundeloven 
der det står at det er viktig at kommunen er sitt ansvar 
bevisst og at de vektlegger hundevelferd og hundens 
viktige rolle i samfunnet når de vurderer å stramme inn 
båndtvangbestemmelsene.  
 

17/970 - 51 For/mot: 



Mot. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier. 

Thea Andenæs 

Argumenter: 
Stiller store spørsmåltegn ved omfanget av problemet. 
Mener at selv om det er godt preparerte skiløyper så er 
de ikke brede nok til at det er forsvarlig til å ha en hund i 
bånd. Bekymret / stiller spørsmål om man ønsker negativ 
omtale og et dårlig omdømme for Skei som destinasjon.  
Mener båndtvang er ment for å sikre andre dyr når de er 
i en sårbar periode av året. Ikke ment for å sikre 
mennesker mot hund. 
For/mot: 
For. 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, har ikke hund. 

17/970 - 52 
Kristin Halvorsen 

Argumenter: 
Familie over 3 generasjoner som har hatt hytte på Skei i 
over 20 år. Flittige bruker av skiløypene i området 
Skeikampen – også barna. Har ved flere anledninger 
opplevd at hund som løper løs har vært ute av kontroll og 
vimset rundt slik at barn og voksne har måttet bråbremse 
eller kaste seg ned for ikke å kjøre på hunden eller andre. 
Ved en anledning medførte dette ribbeinsbrudd og sist 
vinter måtte min mann kaste seg ned for å ikke kjøre på 
datteren som måtte stoppe for hund i løypa. Ser behovet 
for at båndtvangen utvides som følge av den økte 
hytteutbyggingen i området med tilsvarende flere 
brukere av løypenettet og tilsvarende flere hundeeiere. 
Har ikke hund selv pga allergi, men er generelt veldig glad 
i dyr, så vår holdning til båndtvang er gitt ut fra et 
sikkerhetsperspektiv og egne opplevelser. Mener det ikke 
er en menneskerett å hverken ha hund eller å la den løpe 
fritt i offentlig terreng. Åpenbart at en hund skal holdes i 
bånd der det er allmenn ferdsel. Mener at den enkelte 
hundeeieren selv må tilrettelegge for at hunden får den 
boltreplass den trenger og at det ikke er det offentlige 
eller andre mennesker som skal tilrettelegge for deres 
dyrehold. 
For/mot: 
Mot, for differensiering. 
Generell info: 
Tilknytning ikke nevnt – adr Oslo 

17/970 - 53 
Knut E Hoel 

Argumenter: 
Mener at det kan finnes en gylden middelveg – det må 
være mulig å finne områder/løyper som man kan ha 
hunden løs. Med den positive utviklingen som er på Skei 
må man legge til rette for de fleste ønker og behov. 
For/mot: 
For. 

17/970 - 54 
Johan Chr. Stenersen på vegne 
av Yvonne Stenersen og Johan Generell info: 



Eier fritidsbolig, hundeeier. Stenersen og Huldresteinvegen 
4 og 6 (Galleri JMS – Gyldenløve 
AS) 

Argumenter: 
Mener det er for mange hunder som løper fritt i 
Skiløypene. Eierne har ofte ikke kontroll og hundene er til 
hinder for andre skiløpere og tidvis svært nærgående, 
spesielt på barn. Har ved flere anledninger opplevd å få 
deler av turen ødelagt fordi hunder hopper opp på barn 
eller spretter ut i skisporet. Forholdet til barn må veie 
tungt. Mange barn er reserverte til dyr og løse hunder 
kan være svært ubehagelig for barn og gjøre at barn ikke 
ønsker å gå på ski. Skiløypene skal være til glede for alle. 
Båndtvang ødelegger ikke opplevelsen av å gå på tur i 
fjellet for de som måtte ha hund. Mener dagens 
båndtvangbestemmelser fungerer dårlig fordi de med 
hund ikke respekterer båndtvangen i løyper med 
båndtvang. Mener at det ikke er mangel på informasjon 
som er årsaken til at hunder løper fritt i alle løyper. Det 
er ikke mange hunder som lider om de må gå i bånd. Det 
er også nok av alternative områder for fri lek med hund 
store deler av året – i 7,7 av årets 12 måneder er det 
ingen båndtvang i Norge. 
Mener brudd på sentrale bestemmelser i hundeloven 
berettiger et fast påbud om båndtvang: Hundeholderen 
skal påse at hunden ikke farer mot … 
 
  
For/mot: 
Mot, for differensiering – dagens løsning 
Generell info: 
Eier fritidsbolig, hundeeier 

17/970 - 55 
Liv Hordvik og Bjørn Brubakk 

Argumenter: 
Har som hundeeier og hytteeier i snart 9 år tilbrakt store 
deler av helger og ferier i området vinterstid. Har vært 
klar over og respektert båndtvangbestemmelsene og 
mener at det gjelder de fleste hundeeierne. Mener at det 
er naturlig at det kan oppstå interessekonflikter, men at 
dette er uproblematisk hvis alle legger et snev av godvilje 
til. Hundeeiere som ikke har kontroll på hunden er 
allerede pålagt å holde hunden i bånd. Mener innføring 
av båndtvang i alle skiløyper er et feilgrep og vil føre til 
mer konflikt og gjøre området mindre attraktivt. 
Stiller seg undrende til hvor utmarksarealene i Gausdal 
kommune er hvor hund kan være løs. Med unntak av 
veier og skiløyper er det fullstendig ufremkommelig for 
vår hund og oss vinterstid. 
 
For/mot: 
For 
Generell info: 
Den Norske Turistforening - Lillehammer 

17/970 - 56 
DNT Lillehammer 

Argumenter: 



Har ingen innvendinger og støtter forslaget. Endringen vil 
føre til at enda flere får gode opplevelser i kommunens 
skiløyper og stier. 
For/mot: 
Mot 
Generell info: 
Eier fritidsbolig 

17/970 - 57 
Asbjørn Gjerset 
 

Argumenter: 
Hunder som er til fare for mennesker må ikke få ferdes 
ute blant folk. 
Skiløpere som har med seg løs hund, der hunden holder 
seg bak, eller tett ved siden, medfører vanligvis ingen 
problemer for andre som bruker løypene. 
Løse vimsete hunder, som hundeeier ikke har kontroll på, 
kan være til hinder og utgjøre en fare for andre. Kontroll 
på hunden må være et obligatorisk krav. 
Hunder i bånd, først og fremst i bratte bakker, kan føre til 
farlige situasjoner  
 
For/mot: 
For 
Generell info: 
Gausdal fjellstyre 

17/970 - 58 
Gausdal Fjellstyre 

Argumenter: 
Gausdal fjellstyre har ingen merknader til forslaget. 
 

 


