FORSKRIFT HUNDEHOLD SØRFOLD KOMMUNE

Hjemmel: Fastsatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2019 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om
hundehold (hundeloven) §§ 6 og 11.

§ 1.Formålet
Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til
sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
§ 2.Sikring av hund
1.
1. Det er ordinær båndtvang for hund i perioden fra og med 1. april til og med 20. august.
2. Hund skal føres i bånd eller være forsvarlig inngjerdet/innestengt hele året:
a. I tilknytning til boligområder
b. På offentlige regulerte friområder i tettbygd strøk
c. På offentlige områder regulert til lek og idrett
3. Hund skal føres i bånd i forbindelse med ferdsel i preparerte lysløyper
4. Hund skal føres i kort bånd på kirkegårder
§ 3.Adgang til skolegårder, barnehager og idrettsanlegg
Hunder har ikke adgang til skoler, skolegårder og barnehager uten etter avtale mellom
hundeeier/-fører og den ansvarlige for skolen eller barnehagen. Det er tillatt med trening
av hund på asfalterte områder ved skoler og barnehager.
Det er båndtvang i lysløyper hele året.
Hunder har ikke adgang på idrettsanlegg med tilhørende grøntareal, kunstress, binger osv.
§ 4.Ro og orden
Av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling skal hundeeier eller
innehaver av hund;
1. fjerne ekskrementer etter hund langs offentlige veier og på områder tilgjengelige for
allmennheten i tettbygd strøk, på gravlund/kirkegårder og langs turvei- og turstier
2. ikke holde hund med støyende adferd ute i tettbygd strøk uten aktivt tilsyn mellom kl.
22.00-07.00 av hensyn til folks nattero.
§ 5.Merking av hund
Hundeeier/innehaver av hund oppfordres til å chip-merke hunden og/eller utstyre den
med halsbånd med opplysninger om navn, adresse og telefonnummer for å lette arbeidet
med å identifisere og kontakte eier når løs hund er tatt inn.
§ 6.Unntak fra forskrift
Forskriftens §§ 2 og 3 om båndtvang hele året i særlig avgrensede områder gjelder alle
hunder med unntak av:

1. Førerhund
2. Hund i aktiv politi-, toll-, militær og redningstjeneste eller organisert trening for
slik tjeneste
3. Hund i aktiv bruk som ettersøkshund/kadaverhund, etter sykt eller skadet
vilt/beitedyr. Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
4. Hund i næring.
5. Hund som brukes for jakthundtrening, jaktprøver og trening og prøving av
ettersøkshund/kadaverhund kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra
bruksformålet, dog ikke der det er båndtvang etter forskriften paragraf 2 og 3.
§ 7.Straffebestemmelser
Hundelovens bestemmelser om straff gjelder.
§ 8.Dispensasjon
Kommunen ved rådmann kan etter skriftlig begrunnet søknad dispensere fra forskriftens
bestemmelser i §§ 2 og 3.
🔗
§ 9.Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1.1.2020.
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