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1. INNLEDNING 
 

Meldal, Agdenes, Orkdal og deler av Snillfjord kommune er slått sammen til en kommune med 
navnet Orkland fra 01.01.2020. Hundelovens § 6 og 11 har bestemmelser om adgang til innføring av 
lokal forskrift. I henhold til hundelovens § 6, 2. ledd kan kommunen gi forskrift om at hunder skal 
holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i spesifikke områder fastsatt etter bokstav a-
f. I henhold til samme lov § 6, 4. ledd kan kommunen gi forskrift om at hunder ikke har adgang til 
barnehager, skolegårder eller gravplasser. 

Etter § 11 kan kommunen gi forskrift om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å 
motvirke forsøpling. Reglene om at hunder kan holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller 
inngjerdet, kan bare gis på de vilkår som er satt i § 6, annet ledd. 

Av de tidligere kommunene som nå er Orkland, har Orkdal og Meldal forskrift om hundehold. 
Snillfjord og Agdenes har ikke hatt egne forskrifter om hundehold. 

Kommunestyret i Orkland vedtok i sak 20/21 en ny forskrift om hundehold. Etter en del påtrykk, og 
juridiske vurderinger ble man enige om at deler av forskriften var for «streng» i forhold til det som 
kunne hjemles i hundeloven. Dette gikk konkret på kommunens forslag om utvidet båndtvang.  

På denne bakgrunn er det laget et nytt utkast til forskrift om hundehold for Orkland kommune. Det 
er lagt opp til en del endringer i forhold til forskriften som ble vedtatt i april 2021. Utkast til forskrift 
legges frem for hovedutvalg forvaltning i Orkland kommune den 24.08.2022. Etter endt høring vil 
endelig forslag til forskrift bli behandlet og vedtatt av kommunestyret for Orkland kommune. 

2. INNHOLD OG SENTRALE FORSLAG 
2.1 Merknader til enkelte bestemmelser 

 

I utkast til forskriftens § 1 er det tatt inn en formålsparagraf. Her er det ikke lagt opp til endringer fra 
forrige runde. 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet 
til trivsel og sikkerhet for folk og dyr, samt verne om vilt og bufe. 

I forskriftens § 2 er det tatt inn en beskrivelse av forskriftens virkeområde samt definisjoner. 
Forskriften omfatter regler for hundeholdet i hele kommunen. Paragrafen supplerer bestemmelser 
gitt i hundeloven og må ses i sammenheng med denne. Her er det en liten endring fra forrige gang. 
Dette gjelder definisjonen på sauereinhetsbevis, som er tatt ut i sin helhet.  

§ 2 Virkeområder og definisjoner 

Denne forskriften omfatter regler for hundeholdet i hele Orkland kommune. Forskriften 
supplerer bestemmelser gitt i hundeloven (lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold) og må ses i 
sammenheng med denne.  

I denne forskrift forstås med: 
a) Hundeholder: Den som eier eller har tatt omsorgen for eller hånd om en hund for kortere 
eller lengre tid. 
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b) Bufe: Husdyr som beiter i innmark eller utmark. 
c) Vilt: Alle dyr eller fugler som lever og yngler fritt i naturen, herunder viltets egg, reir og bo. 
d) Boligområde: Områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel. 
e) Fører-/servicehund: Er en fellesbetegnelse for hunder som har blitt spesielt opplært til å 
   utføre en eller (som regel) flere nytteoppgaver for den personen den tjenestegjør hos. 

 

I forskriftens § 3 er de største endringene. Dette er paragrafen hvor det er bestemmelser om utvidet 
båndtvang. Her er det «ryddet» opp en del og slått sammen 2 paragrafer i forhold til den forrige 
forskriften.  

Hundeeier har uansett ansvar for å ha kontroll på hunden sin og dette er ekstra viktig når det er flere 
folk i området. Kommunen mener det fortsatt vil være forsvarlig å ha utvidet båndtvang på enkelte 
felt, uten at det anses å gå utover hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund. Det er konkret 
satt opp tre tur- og rekreasjonsområder hvor det skal være båndtvang hele året. Dette er turløypa 
«Orklaparken», tursti langs Orkla – Grønøra vest og Råbygdfjæra. Sistnevnte område er et viktig 
område for fugler året igjennom. Det er for «Orklaparken» presisert at dette også er inkl 
Gammelosen. 

Ved førstegangsbehandling i Hovedutvalg forvaltning ønsket utvalget å ta med de preparerte 
skiløypene som idrettslagene hadde foreslått. Disse er navngitt i et nytt punkt e) i § 3, pkt 2. Under 
høringen vil det bli vurdert om den siste skiløypa «Helgas løyper i Sæterdalen» er presis nok i forhold 
til kravet om navngitte løyper.  

§ 3 Båndtvang 

1. I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig 
inngjerdet eller innestengt i hele kommunen. 

2. I tillegg skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året: 
a. I og i tilknytning til boligområder og handleområder 
b. På og ved idrettsanlegg i kommunen 
c. I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og 

helseinstitusjoner 
d. På følgende områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder: 

• Turløypa «Orklaparken» inkl. Gammelosen 
• Tursti langs Orkla – Grønøra vest 
• Råbygdfjæra 

e. I følgende skiløyper fra de prepareres og frem til 31. mars: 
• Asbøllsaga skistadion lysløype 
• Asbøllsaga markaløype 
• Asbøllsaga treningsløype tur/retur Berbuslykkja 
• Elgshøgda – Svartkjønndalen 
• Liavatnet – Elgshøgda 
• I skianlegget i Kløvstein 
• I oppkjørte «Helgas løyper» i Sæterdalen 

 
3. I tillegg skal hunder holdes i bånd, være forsvarlig innestengt eller inngjerdet i deler av 

året: 
a. I områder der bufe beiter i perioden 21. august til 31. oktober 
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Unntatt fra forskriftens § 3 er fører-/servicehund når de er under kontroll. 

I § 4 er det foreslått, som ved forrige runde, at kommunedirektøren gis myndighet til å innføre en 
midlertidig forskrift om ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet. Den er endret noe siden 
forrige forskrift.  

§ 4 Båndtvang under ekstraordinære forhold 

Kommunedirektøren kan innføre midlertidig forskrift om ekstraordinær båndtvang for å 
beskytte vilt. Vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang kunngjøres i de media som 
kommunedirektøren finner tjenlig. 

§ 5 i forskriften omhandler forsøpling. Det er i hundelovens § 11 åpnet for at kommunen kan gi 
forskrift om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling. I 
bestemmelsen er det lagt inn spesifikke områder hvor hundeeier plikter å sørge for at hundeavføring 
blir fjernet. 

§ 5 Forsøpling 

Langs offentlige veier, og på områder som er tilgjengelige for allmennheten skal eier/bruker 
av hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder for offentlige badeplasser, 
skoler, barnehager, kirkegårder, parker, idrettsanlegg og lignende.  

 

I § 6 er det tatt inn en dispensasjonsmulighet. Denne må ses i sammenheng med hundelovens § 9 om 
unntak fra sikringsreglene. 

§ 6 Dispensasjon 

Kommunedirektøren kan etter skriftlig søknad dispensere fra reglene om båndtvang i denne 
forskrift og etter hundelovens § 9 bokstav e.  

§ 7 omhandler straff og muligheten for bøter. Denne bestemmelsen er i henhold til hundelovens § 
28. Paragrafen er noe endret siden forrige gang. 

§ 7 Straff 

Brudd på denne forskriften kan medføre straff etter lov om hundehold § 28. 

§ 8 omhandler ikrafttredelsen. Det er foreslått at den trer i kraft straks den er vedtatt i 
kommunestyret. Den nye forskriften skal erstatte tidligere Orkdal og Meldal sine forskrifter samt 
forskriften som ble vedtatt i kommunestyresak 20/21 den 07.04.2021. 

§ 8 Ikrafttreden 

Denne forskriften trer i kraft straks. Den erstatter da tidligere forskrift 27. april 2011 nr. 604 
om hundehold, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag, forskrift 4. april 2018 nr. 565 om hundehold, 
Meldal kommune, Trøndelag og forskrift om hundehold, Orkland kommune vedtatt i Orkland 
kommunestyre 07.04.2021. 

 

2.2 Behandling i hovedutvalg forvaltning for Orkland 24.08.2022 
Utkastet til forskriften ble behandlet i hovedutvalg forvaltning 24.08.2022, sak 70/22. Utvalget hadde 
et omforent endringsforslag som ble enstemmig vedtatt. Vedtaket ble: 
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Vedlagte forslag til ny forskrift om hundehold for Orkland kommune legges ut på høring med vedtatte 
tilleggsforslag i punkt 2 d) 

• På følgende områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder; 
- Turløypa langs «Orklaparken» inkl. Gammelosen 
- Tursti langs Orkla – Grønøra vest 
- Råbygdfjæra 

• I følgende skiløyper fra de prepareres og frem til 31. mars: 
- Asbøllsaga skistadion lysløype 
- Asbøllsaga markaløype 
- Asbøllsaga treningsløype tur/retur Berbuslykkja 
- Elgshøgda – Svartkjønndalen 
- Liavatnet – Elgshøgda 
- I skianlegget i Kløvstein 
- I oppkjørte «Helgas løyper» i Sæterdalen 

Høringsfristen settes til 23.09.2022. 
 

I stedefor flere kulepunkt under § 3, pkt 2 bokstav d legges de navngitte skiløypene i en ny bokstav 
under § 3, pkt 2. 

3. HØRINGSFRIST OG HØRINGSINSTANSER 
Høringen kunngjøres på hjemmesiden til Orkland kommune og blir annonser i Avisa Sør-Trøndelag.  

Høringen sendes også direkte til følgende instanser: 

Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra 
Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus 
Rindal Kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal 
Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 Støren 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu 
Meldal beitelag BA, v/ Odd Petter Damli, Sæterdalsveien 14, 7332 Løkken Verk 
Ytre Snillfjord beitelag, v/ Magne Egil Berdal 
Agdenes Bondelag, v/ Inger Lise Åsmul Ingdal 
Agdenes Sau og Geit v/Kristian Fremstad 
Orkdal bondelag, v/ Rune Ranøien 
Landbrukslaget Nord, v/Lars Kåre Gjønnes 
Meldal bondelag, v/ Ola Bjørkøy 
Orkland Bonde og Småbrukarlag v/ Siv H Molde 
Orkdal Hundeklubb, leder@orkdalhundeklubb.no  
Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer 
Trøndelag Fylkeskommune, Fylkes hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer 

Høringsfrist 23.09.2022. 

Høringssvar leveres postmottak@orkland.kommune.no 

mailto:leder@orkdalhundeklubb.no
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