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MELDING OM VEDTAK
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Saksnr: 85/17
DISPENSASJON FRA BÅNDTVANGBESTEMMELSENE 2017 - OSEN
FJELLSTYRE
Sakens bakgrunn og innhold:
Osen Fjellstyre søker om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med
taksering av ryper og storfugl i Bjørnør Statsallmenning i uke 31, 32 og 33 i 2017.
Takseringen skal skje i samarbeid med HINT og skal foregå ved bruk av fuglehund som skal
ha egne dekken merket taksering.
I henhold til hundeloven § 6 er det båndtvang i tiden fra og med 1. april til og med 20.
august. Kommunens har imidlertid hjemmel til å fravike denne bestemmelsen for «særlige
bruksformål», jf. hundeloven § 9 bokstav e.
Vurdering:
Vurdering etter hundeloven
Taksering av rype og storfugl med hund anses å være et særlig bruksforhold som omtalt i
hundeloven § 9 og er dermed en kurant dispensasjonsgrunn. Det er imidlertid viktig at det tas
hensyn til beitedyr, rein og annet vilt i området, og hundene som benyttes må være sauereine.
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Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. I området takseringen skal
foregå er det registreringer i Naturbase og Artsdatabankens kart som viser forekomst av
storfugl og andre sårbare arter. Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) vurderes å være tilstrekkelig for å
belyse hensyn som skal vurderes sammen med hundeloven.
Ettersom takseringen vil gi økt kunnskap om fuglebestanden i området og dermed grunnlag
for en bedre forvaltning av denne vurderes takseringen ikke å medføre risiko for alvorlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9) og kommunen vurderer at det ikke er nødvendig å
foreta vurderinger av §§ 10 til 12.
VEDTAK:
Med hjemmel i hundeloven § 9 bokstav e, og etter delegasjon gitt i medhold av
kommuneloven § 23, dispenserer Osen kommune ved Sektor for Utvikling og Miljø fra
båndtvangsbestemmelsene i hundeloven § 6 og gir Osen Fjellstyre tillatelse til bruk av
fuglehund ved taksering av rype og storfugl i Bjørnør Statsallmenning i uke 31, 32 og 33 i
2017.
Vilkår
 Takseringen skal utføres som beskrevet i søknaden, med fuglehund med dekken
merket taksering.
 Det skal tas spesielt hensyn til beitedyr, rein og annet vilt i området.
 Hundenes som benyttes skal være sauereine
Begrunnelse
Taksering er et særlig forhold som hjemler dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene og
tiltaket er ikke i strid med prinsippene i nml. §§ 8-12.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen
er postlagt inne fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket
det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil
anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss
om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer
frem.
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