Forskrift om hundehold, Vefsn kommune, Nordland
§ 1.For sikring av hund gjelder reglene i hundeloven. I tiden fra og med 1.
april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig
inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe,
sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. I
tillegg til dette gjelder denne forskriften om hundehold i Vefsn kommune.
§ 2.Hunder skal holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet
a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder.
.

Jf. hundelovens § 6 annet ledd bokstav a)

b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett,
sport eller rekreasjon,
Jf. hundelovens § 6 annet ledd bokstav b).

c) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og
rasteplasser,
På
- veien ut til Marsøra, Helgelandstrappa opp til Øyfjellvarden
- skiltede turstier i turområdene Dolstadåsen, Mosåsen og Kulstadåsen- og
Hjartåsenturområde
- lysløypa på Sjåmoen
- de årlige Fjelltrimpostene

Jf. hundelovens § 6 annet ledd bokstav c).

d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er
allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder
ved offentlig badeplass på Bystranda, Baågneset og Ømmervatnet.
Jf. hundelovens § 6 annet ledd bokstav d).

Kommentar
Bokstav e og f tas med hvis ønskelig, og med presiseringer, etter høringsrunde:
e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe,
sau, geit eller hest normalt går ute, eller
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f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

§ 3.Eier eller den som har ansvaret for hund plikter straks å fjerne
ekskrementer som hunden etterlater seg.
Jf. hundelovens § 11.

§ 4.Hunder har ikke adgang til kommunalt eide barnehager eller barne- og
ungdomsskoler eller disse skolenes skolegårder i barnehagenes eller
skolenes åpningstid. Bestemmelsen gjelder ikke blinde og svaksyntes bruk
av førerhund.
Jf. hundelovens § 6 fjerde ledd.

§ 5.I tidsrommet 1. juli til 20. august er et område øst for Steinlikammen i
Eiterådalen avsatt til hundedressur uavhengig av
bandtvangbestemmelsene. Dressurområdet er 4 km² stort og ligger i
snaufjellet mellom 300 og 700 moh. fra Bjørnstigen – Forholten nordover
mot Skardhola. Området kan brukes med grunneiers samtykke, men det
skal ikke brukes når det er rein i området, jf. hundelovens § 7.
Jf. hundelovens § 9 første ledd bokstav e).

§ 6.Dersom man skal holde fire eller flere voksne hunder på en eiendom
eller en husholdning, må ligge- og lufteplasser være tilpasset hunderase
og antall hunder. Ligge- og lufteplasser skal være utformet og plassert slik
at hundene ikke blir til unødig sjenanse for naboer eller bruken av
tilgrensede områder.
Jf. hundelovens § 12.

🔗

§ 7.Kommunen kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften og
bandtvangbestemmelsene i hundelovens § 4, § 6 eller § 7.
Jf. hundelovens § 9 første ledd bokstav e).

§ 9.Forskriften trer i kraft xxxxxxkommunestyrexxxx

