FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I MALVIK KOMMUNE
Fastsatt av Malvik kommunestyre 26.3.2007 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr 74 om
hundehold (Hundeloven), §§ 6, 9, 11 og 12.
§ 1. Formål
Malvik kommune vil med denne forskriften bidra til å:
Legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til
trygghet og alminnelig ro og orden.
Forebygge konflikter mellom hundeeiere og allmennheten.
Forhindre skremmende atferd fra hunder.
Forhindre at hund jager bufe på beite.
Verne om viltet under ekstraordinære forhold.
§ 2. Virkeområder
Forskriften omfatter regler for hundeholdet i Malvik kommune
§ 3. Om båndtvang
Hunder skal holdes i bånd eller innestengt
a) På kirkegårdene og i og i tilknytning til boligområder og handleområder, - hele året
b) I områder der bufe beiter, - fra og med 1. april til og med 30. september
Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9, unntak fra sikringsreglene.
§ 4. Om områder der hunder har begrenset adgang
a) Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager.
Unntatt fra denne paragraf er førerhunder og politihunder i aktivt bruk. Andre hunder har bare
tilgang etter avtale med den som er ansvarlig for skolen eller barnehagen.
§ 5. Om ekstraordinær båndtvang
Malvik kommune kan ved særlige vanskelige snøforhold gjøre vedtak om ekstraordinær
båndtvang for å verne hjorteviltet i kommunen.
§ 6. Om utlegging som dressurområde
Malvik kommune kan godkjenne utlegging av spesielt dressurområde. Dressurområdet skal
ikke komme i konflikt med allmennhetens interesser, beitende bufe og hensyn til viltet.
§ 7. Unntak fra sikringsreglene
Malvik kommune kan etter søknad gjøre unntak fra båndtvangbestemmelsene i hundeloven, §
4, § 6 og § 7, når dette er nødvendig til:

a) Organisert bruk hunder til takserings- og forskningsarbeid.
b) Organisert trening av hunder.
§ 8. Om renhold
Eier eller den som har ansvaret for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden
etterlater seg på veg, fortau, park, bru, brygge, kai, strand, turveg, anlegg eller annet sted som
er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 9. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft fra 26.3.2007. Fra samme tid oppheves de deler av Politivedtekt for
Malvik kommune av 24.8.1998 som gjelder hunder, dvs. §§ 23, 24 og 25.

