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Ekstraordinær båndtvang i Øvre og Nedre Eiker kommuner fra 
24. januar 

 
På grunn av store snømengder innføres det nå ekstraordinær båndtvang i Øvre og Nedre Eiker 
kommuner. 
 

Bakgrunn: 
Store snømengder skaper nå vanskelige leveforhold for viltet i hele kommunen. Spesielt er rådyr 
utsatt, og hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i hjel, eller bruker av livsnødvendig 
energi. 
 
Regelverk 
Hundeloven 
§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m. 
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig 
inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, 
hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. 
 
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.  
 
… Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, 
natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter.  
 
Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen. 
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Vurdering: 
For å beskytte viltet velger rådmannen å innføre ekstraordinær båndtvang i Øvre og Nedre Eiker 
kommuner med virkning fra 24. januar 2018 gjennom fastsettelse av egen forskrift hjemlet i 
hundeloven. 
 
Hunder skal så lenge forskriften gjelder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. 
Forskriften omfatter alle hunder med unntak av bl.a. dresserte bufehunder, tjenestehunder 
(politi, militær, toll og redningstjeneste) eller ettersøkshunder for skadet vilt i aktiv tjeneste. 
 
Det er allerede innført ekstraordinær båndtvang i flere kommuner i regionen. 
  

Vedtak: 
Rådmannen vedtar forskrift om ekstraordinær båndtvang i Øvre og Nedre Eiker kommuner med 
virkning fra 24. januar 2018 til 1. april 2018. 
 
Dersom snøforholdene skulle endre seg vesentlig før 1. april, vil forskriften bli opphevet.  
 
Vedtaket er hjemlet i hundeloven § 6, andre ledd punkt f. 
 
 
Saken er avgjort av landbrukskontoret etter delegasjon. 
 
Etter forvaltningslovens § 28 har du rett til å påklage vedtaket. Klagefristen er tre uker fra den 
dato brevet er mottatt. Eventuell klage sendes Øvre Eiker kommune, Landbrukskontoret, 3300 
Hokksund. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen til fylkesmannen for videre 
behandling. 
 
Skjema og orientering om klagerett, finnes på kommunens hjemmeside: 
www.ovre-eiker.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicesenter,  
tlf 32 25 10 00. 
 
Faktura for behandling sendes fra Fakturaservice. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Bjørg Rian  
Jordbrukssjef  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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