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Ekstraordinær båndtvang i Nome kommune 
Bakgrunn: 

I løpet av vinteren har det kommet store snømengder i hele kommunen. Hjorteviltet generelt, og 

særlig rådyr, har med dette fått vanskelige forhold i vinter. 

Hundeloven, av 4. juli 2003 (nr 74) § 6 f, gir kommunen myndighet til å innføre ekstraordinær 

båndtvang for hunder: ”kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller 

forsvarlig innestengt eller inngjerdet (f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang 

påkrevd for å beskytte viltet”. 

 

Vurdering: 

Store deler av kommunen har en god bestand av rådyr som ofte trekker ned mot bygdene og 

samler seg i flokker vinterstid. Under store snømengder har rådyra vanskeligheter både i forhold 

til å skaffe seg mat og ta seg fram i terrenget. Dette er en tid av året da rådyra ikke bør utsettes 

for unødvendig stress og jaging, ettersom det er lite mat og vanskelig fremkommelighet. Rådyra 

må derfor sikres mest mulig rolige forhold. 

Fagrådet for vilt og innlandsfisk i Nome vurderer det derfor slik at det bør innføres ekstraordinær 

båndtvang i hele kommunen. Slik vil en sikre at alle hundeeiere tar ansvar og holder hundene 

forsvarlig inngjerdet eller i bånd. Forholdene vurderes altså å være slik at det er påkrevd å 

innføre båndtvang for å beskytte viltet. Forskriften gjøres gjeldende fra dags dato og bør gjelde 

frem til 1. april, da den ordinære båndtvangen jfr. Hundelovens § 6 inntrer. 

 

Vedtak: 

Fagrådet for vilt og innlandsfisk i Nome innfører ekstraordinær båndtvang fra dags dato til 1. 

april 2019, jfr. Lov om hundehold av 4 juli 2003 nr 74 , § 6 f. Kommunen kan i denne perioden 

oppheve forskriften umiddelbart dersom forholdene tilsier det. 

 

I henhold til forvaltningsloven så kan vedtaket påklages. Klagen sendes da til Midt-Telemark 

landbrukskontor. 

 

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i 2019 i Nome kommune, Telemark 

 

Hjemmel: Fastsatt av Nome kommune 11. Februar 2019, med hjemmel i lov av 4 juli 2003 nr. 74 

om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav f. 
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  Side 2 

§ 1. Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø og kulde, innføres ekstraordinær 

båndtvang i hele Nome kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig 

inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. 

 

§ 2. Denne forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: 

 Dressert bufehund som brukes til å vokte bufe 

 Hunder i aktiv politi-, toll- og redningstjeneste eller under trening for slik tjeneste 

 Hunder i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt 

 

§ 3. Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne 

forskriften for bruk av løs hund i kommunene. 

 

§ 4. Enhver kan oppta en hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til 

hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal 

den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder hundelovens § 10 og § 15 for opptak og 

behandling av løse hunder.  

 

§ 5. Grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigede kan avlive en 

hund som går til direkte angrep på hjortevilt, likevel ikke en hund som er i aktiv bruk som 

ettersøkshund etter sykt eller såret vilt, eller i annen tjeneste etter § 2 i denne forskrift, jamfør 

hundeloven § 14 c. 

 

§ 6. Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. 

 

§ 7. Denne forskrift trer i kraft straks 11.02.2019 og gjelder inntil videre, men ikke utover 1. 

april 2019 når ordinær båndtvang etter Hundelovens § 6 første ledd inntrer. Kommunen kan, 

dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.  

 

Med hilsen 

 

 

Øystein Saga 

rådgiver 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur. 

 

 

 

Mottakere: 
Bø kommune    

Drangedal kommune    

Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark 
   

Kanalen    

Kviteseid kommune    

Nome kommune    

NRK Telemark    

Sauherad kommune    

Skien kommune    



 

  Side 3 

Mottakere: 
Sør-Øst politidistrikt    

Telemark Avisa    

Varden    
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