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18/99 - Delegert utvalg - plan, bygg og miljø
Melding om vedtak: Lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang i Trysil
kommune
Trysil kommune har i dag innført lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang i Trysil kommune.
Vedtaket om lokal forskrift er fattet med hjemmel i Delegeringsreglement fra kommunestyret til
utvalg og rådmann, kap. 9, jfr. Kommunelovens § 9 nr 5 og § 23 nr 4.
Forskriften er vedlagt.
Du kan klage på vedtaket om innføring av lokal forskrift, jfr. hundelovens § 6, 3. ledd. Klagefristen
er tre uker regnet fra den dagen du mottok brevet. Det holder at klagen er postlagt innen fristens
utløp.
Klagen skal sendes til Trysil kommune. Oppgi vedtaket du klager på, hvilke endringer du ønsker,
og grunnene til at du klager. Hvis du sender klagen så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi om at du også skriver datoen for når vedtaket kom fram til deg.
Hvis klagen ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, kan du sende den til
postmottak@trysil.kommune.no merket 2018/440.
Bakgrunn
Kommunen kan iht. hundelovens § 6, 2. ledd, bokstav f, gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd
eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang
påkrevd for å beskytte viltet.
Slik båndtvang kan bare innføres i de områder av kommunen hvor vilt man ønsker å beskytte har
sitt leveområde. Båndtvang må i tilfelle opphøre straks forholdene tilsier det.
Det har over en periode kommet svært store mengder snø i Trysil kommune, og det er til dels dyp
løssnø i store deler av kommunen. Det betyr at det er oppstått vanskelige forhold for en del
viltarter, og som lett kan bli utsatt for ekstra stor belastning av bl.a. løse hunder.
Kommunen har mottatt flere henvendelser den senere tid knyttet til forholdene for spesielt rådyr,
og at rådyr kan ha store problemer med å ta seg fram i snøen. En antar at dette også kan gjelde
andre viltarter, og kan medføre vansker med å skaffe seg mat og dermed dårligere kondisjon.
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En vurderer det slik at det nå er problematiske forhold over hele kommunen og at forskriften må
gjelde hele kommunen.
Kommunen vil holde seg orientert om hvordan forholdene utvikler seg framover, og eventuelt
oppheve forskriften når forholdene tilsier det.

Med hilsen
Bjørn Tore Bækken
Miljøvernsjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.
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