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Hjemmel: Fastsatt av Vevelstad kommunestyre 18. november 2020 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om 

hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 21.

§ 1. Formål

Vevelstad kommune ønsker gjennom denne forskrift å:
- Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet 

og alminnelig ro og orden.
- Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
- Forhindre at kommunens innbyggere og besøkende, spesielt barn, blir skremt av 

hunder.
- Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
- Beskytte viltet under ekstraordinære forhold.

§ 2. Om båndtvang

Alminnelig båndtvang etter hundeloven § 6 første ledd gjelder i perioden 1. april til 20. 
august. For perioden 20. august til 1. april gjelder utvidet båndtvang som angitt her:
Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a. i og i tilknytning til boligfelt, byggefelt og handleområder
b. på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, anlegg for lek og idrett, ved småbåthavner 

og ferge- og hurtigbåtkaier
c. på områder der bufe/beitedyr faktisk beiter
d. på turstier og rasteplasser.

Unntak fra sikringsreglene etter hundelovens § 9 gjelder for:
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e. hund når den brukes i reindrift.
f. dressert bufehund når den brukes til å vokte/gjete storfe, sau, geit eller rein.
g. tjenestehund i aktiv tjeneste eller under trening, samt hunder under opplæring til 

tjenestehund på områder hvor tillatelse er gitt av grunneier, og der dette ikke kommer i 
konflikt med bufehold.

h. jakthunder under utøvelse av lovlig jakt, samt jakthundprøver og trening av jakthund på 
områder hvor tillatelse er gitt av grunneier, og der dette ikke kommer i konflikt med 
bufehold.

i. hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

§ 3. Om områder der hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager og skoleplasser.

Gjelder ikke førerhunder og hund i aktiv politi- og redningstjeneste.

§ 4. Om ro, orden og renhold

a. I boligområder skal hunder ikke sjenere omgivelsene ved vedvarende bjeffing eller 
annen utfordrende eller truende atferd.

b. Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden 
etterlater seg i tettbebygde strøk og friområder som er benyttet som tur- og 
rekreasjonsområde.

§ 5. Om unntak fra sikringsreglene

Kommunedirektøren eller den som han har delegert ansvaret til, kan etter søknad gi 
unntak fra bestemmelsene i denne forskrift samt båndtvangsbestemmelsene i hundelovens § 
4 og § 6.

§ 6. Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i 
hundeloven § 28.

§ 7. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.
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