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INNFØRING AV EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUND I AUDNEDAL OG
MARNARDAL KOMMUNER
Snøforholdene er nå svært vanskelige for hjorteviltet, og værmeldingene tyder ikke på at det
vil bli noen bedring i overskuelig framtid. Kommunen er kommet til at det nå er aktuelt å
innføre ekstraordinær båndtvang for hund.
Regelverket
Kommunen kan innføre båndtvang for hund under ekstraordinære forhold som gjør
båndtvang påkrevd for å beskytte viltet, jf. hundeloven § 6 annet ledd bokstav f.
Båndtvangen må opphøre straks forholdene tilsier det. Kommunens innføring av
båndtvang kan påklages til fylkesmannen.
Rådmannen i Marnardal har fullmakt til å innføre båndtvang for begge kommunene som ledd
i vertskommunesamarbeidet for felles landbruksforvaltning. Prosedyrene rundt innføring av
forskrift er hjemlet i forvaltningsloven §§ 37 og 38. Vanligvis skal kommunen forhåndsvarsle
forskrifter, men forhåndsvarslingen kan unnlates når den ikke vil være praktisk mulig å
gjennomføre, jf. § 37 fjerde ledd bokstav a.
Vår vurdering
Kommunen valgte forrige fredag å gå ut i avisene, på nettsida og på facebook og anmode
alle hundeeiere om vise spesiell varsomhet av hensyn til viltet. Siden da har snøen sunket litt
sammen slik at hunder mange steder kan løpe oppå snøen mens hjorteviltet går igjennom.
Løse hunder kan fort komme til å jage dyrene som fra før av er svekket på
grunn av snømengden. Værmeldingene tyder på kaldt vintervær i overskuelig framtid slik at
forholdene vil vedvare. Kommunene velger derfor nå å innføre båndtvang.
I og med at tiltaket har utelukkende positive virkninger på naturmangfoldet vurderes
ikke de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.
Dersom ikke forholdene bedrer seg og kommunen kan oppheve forskriften, vil den gjelde
frem til 1. april da den ordinære båndtvangen inntrer.
Det er behov for å innføre båndtvangen raskt og vedtaket fattes derfor uten
forhåndsvarsling.
På denne bakgrunnen vedtas og kunngjøres forskriften som er lagt ved saken.
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