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Vedtak om ekstraordinær båndtvang 2023, Krødsherad kommune 
 
 
 
I henhold til kommunelovens § 9.5 og Krødsherad kommunes delegeringsreglement 
fattes følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i lov om forsvarlig hundehold § 6 f) vedtas forskrift om ekstraordinær 
båndtvang i Krødsherad kommune med øyeblikkelig virkning.  
 
Forskriften gjelder til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2023. Dersom forholdene 
tilsier det, oppheves den ekstraordinære båndtvangen.  
 
Saken er behandlet som saksnr. 2023/149. 
 
 

Saksopplysninger 
 
Store mengder løs snø kombinert med vekslende kulde og mildvær skaper vanskelig 
leveforhold for viltet i hele kommunen. I tillegg vil mildværsperioder og nedbør i form av regn 
resultere i skarelag i snøen når temperaturen synker igjen. Dette vanskeliggjør også 
fremkommeligheten for hjorteviltet. Snøforholdene har spesielt redusert rådyras muligheter 
for å bevege seg fritt og å finne lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Hunder som løper 
løse kan føre til at rådyra blir jaget i hjel, eller forbrenner livsnødvendig energi. 
 
For å beskytte viltet ønsker vi å innføre ekstraordinær båndtvang i Krødsherad kommune 
med øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av egen forskrift hjemlet i lov om forsvarlig 
hundehold. Hunder skal, så lenge forskriften gjelder, holdes i bånd eller forsvarlig innestengt 
eller inngjerdet.  
 
Forskriften omfatter alle hunder med unntak av dresserte bufehunder, tjenestehunder (politi, 
militær, toll og redningstjeneste), hunder under lovlig kvotejakt på gaupe og ettersøkshunder 
for skadet vilt i aktiv tjeneste. Unntakene er fastsatt i hundelovens §9 og kommunen kan ikke 
overprøve dette.  
 
Forskriften gjelder til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2023. Dersom forholdene tilsier det, 
oppheves den ekstraordinære båndtvangen.  
 
Forskriften blir kunngjort på lovdata sine sider, i lokalpresse og på kommunens internettsider 
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og sosiale medier. Det samme blir gjort dersom forskriften oppheves før normal 
båndtvangstid inntrer.  
 
Forskrift med tilsvarende bestemmelser er innført i Modum kommune, Ringerike kommune 
og Hole kommune.  
 
Vedtak etter hundeloven § 6, 2. ledd er å regne som en lokal forskrift. Som hovedregel er det 
krav til forhåndsvarsling av forskrifter. Dette følger av forvaltningsloven (fvl.) § 37, andre 
avsnitt. Forhåndsvarsling kan imidlertid unnlates hvis varsling kan vanskeliggjøre 
gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet. Dette følger av § 37, fjerde avsnitt, 
bokstav b. Dette unntaket tar sikte på de tilfellene der det haster med å få vedtatt forskriften.  
 
Etter administrasjonens vurdering vil gjennomføring av en høring av denne forskriften 
forsinke innføring av tiltakene og dermed redusere effekten. Administrasjonen anbefaler 
derfor ikke å sende forskriften på høring jf. fvl. § 37 fjerde avsnitt, bokstav b. Forskriften vil 
offentliggjøres umiddelbart etter vedtak ved å kunngjøre den på kommunens nettsider m.m., 
jf. fvl. § 38, andre avsnitt. 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
Vedlegg 
1 Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Krødsherad kommune 2023 

 


