UTKAST – Forskrift om hundehold, Orkland kommune
Forskrift om hundehold, Orkland kommune, Trøndelag
Fastsatt av Orkland kommunestyre xx.xx.2022 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold
(hundeloven) § 6 annet ledd og § 11.
§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet
til trivsel og sikkerhet for folk og dyr, samt verne om vilt og bufe.
§ 2 Virkeområder og definisjoner
Denne forskriften omfatter regler for hundeholdet i hele Orkland kommune. Forskriften
supplerer bestemmelser gitt i hundeloven (lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold) og må ses i
sammenheng med denne.
I denne forskrift forstås med:
a) Hundeholder: Den som eier eller har tatt omsorgen for eller hånd om en hund for kortere eller
lengre tid.
b) Bufe: Husdyr som beiter i innmark eller utmark.
c) Vilt: Alle dyr eller fugler som lever og yngler fritt i naturen, herunder viltets egg, reir og bo.
d) Boligområde: Områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel.
e) Fører-/servicehund: Er en fellesbetegnelse for hunder som har blitt spesielt opplært til å utføre en
eller (som regel) flere nytteoppgaver for den personen den tjenestegjør hos.
§ 3 Båndtvang
1. I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig
inngjerdet eller innestengt i hele kommunen.
2. I tillegg skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:
a. I og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b. På og ved idrettsanlegg i kommunen
c. I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og
helseinstitusjoner,
d. På følgende områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder:
• Turløypa «Orklaparken» inkl. Gammelosen
• Tursti langs Orkla – Grønøra vest
• Råbygdfjæra
e. I følgende skiløyper fra de prepareres og frem til 31. mars:
• Asbøllsaga skistadion lysløype
• Asbøllsaga markaløype
• Asbøllsaga treningsløype tur/retur Berbuslykkja
• Elgshøgda – Svartkjønndalen
• Liavatnet– Elgshøgda
• I skianlegget i Kløvstein
• I oppkjørte «Helgas løyper» i Sæterdalen
3. I tillegg skal hunder holdes i bånd, være forsvarlig innestengt eller inngjerdet i deler av året:
a. I områder der bufe beiter i perioden 21. august til 31. oktober
Unntatt fra forskriftens § 3 er fører-/servicehund når de er under kontroll.
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§ 4 Båndtvang under ekstraordinære forhold
Kommunedirektøren kan innføre midlertidig forskrift om ekstraordinær båndtvang for å
beskytte vilt. Vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang kunngjøres i de media som
kommunedirektøren finner tjenlig.
§ 5 Forsøpling
Langs offentlige veier, og på områder som er tilgjengelige for allmennheten skal eier/bruker
av hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder for offentlige badeplasser, skoler,
barnehager, kirkegårder, parker, idrettsanlegg og lignende.
§ 6 Dispensasjon
Kommunedirektøren kan etter skriftlig søknad dispensere fra reglene om båndtvang i denne
forskrift og etter hundelovens § 9 bokstav e.
§ 7 Straff
Brudd på denne forskriften kan medføre straff etter lov om hundehold § 28.
§ 8 Ikrafttreden
Denne forskriften trer i kraft straks. Den erstatter da tidligere forskrift 27. april 2011 nr. 604
om hundehold, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag, forskrift 4. april 2018 nr. 565 om hundehold,
Meldal kommune, Trøndelag, og forskrift om hundehold, Orkland kommune vedtatt i Orkland
kommunestyre 07.04.2021.

