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Folk og hund i Trondheim

Forskrift om hundehold i Trondheim

Båndtvang

Hunden skal alltid være under kontroll

Trondheim kommune er en by med ca 165.000 innbyggere 
og over 20.000 hunder. Det betyr at veldig mange har daglig 
kontakt med hund.

Hundeeier har både plikter og rettigheter, og vi ønsker at 
hunden skal leve i ro og fred sammen med både mennesker og 
andre dyr. Hund sammen med ansvarlig hundeeier kan ferdes 
de fleste steder i Trondheim hele året. 

Alle hundeholdere har imidlertid en aktsomhetsplikt  
(jft. hundelovens § 4), det vil si at hunden alltid skal være 
under kontroll både i båndtvangstida og ellers. Eksempelvis må 
hunden holdes i bånd langs skiløyper, turveger og –stier når det 
er stor turutfart også utenfor båndtvangstida. Det er båndtvang 
over alt i kommunen og ellers i landet fra og med 1. april til og 
med 20. august.

Vi ønsker et hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet og 
trygghet og at forsøpling unngås. 

 

Bystyret har vedtatt en forskrift om hundehold i Trondheim  
kommune, og fra 15. mai 2008 gjelder den nye forskriften.
Samtidig med at forskriften ble vedtatt, vedtok også bystyret  
at det skal arbeides for å opprette flere dressurområder,  
jaktdressurområde og ei permanent hundeløype.

I Trondheim er det båndtvang hele året enkelte steder og mer 
tidsbegrenset båndtvang andre steder. 

– politisk vedtak for godt hundehold



Ro og orden

Samarbeid om hundehold

Det er båndtvang hele året i bynære strøk som i bolig-
områder, handleområder, parker, kirkegårder, ved skoler, 
barnehager og idrettsanlegg. Likeså på og rundt 
Jonsvatnet, i Nidelvkorridoren opp til Øvre Leirfoss, i 
strandsonen fra Ladehammeren til Malvik grense, 
og det er helårs båndtvang ved serveringssteder 
og på parkeringsplasser i marka. 

Det er båndtvang overalt i kommunen og ellers 
i hele landet i tiden fra 1. april til 20 august. 
På tilrettelagte badeplasser i strandsonene og i marka 
er det båndtvang fram til og med 10. september, og der 
husdyr beiter er det båndtvang fram til og med 1. oktober. 

Av hensyn til andre skal ikke hunder stå ute i tilknytning 
til boligområder uten aktivt tilsyn fra kl. 23.00 til 07.00.

Ingen vil trampe i ”hoinnskit”. Hundeeier er pliktig til 
å fjerne ekskrementer i områder med båndtvang som 
omtalt ovenfor. Bruk gjerne hundeposer, men husk 
å ta den med hjem eller til søppelkoppen.

Ei hundegruppe bestående av representanter fra 
Trondheim kommune, Norsk Kennelklubb region 
Trøndelag, Trondheim Jeger- og Fiskerforening, 
Sør-Trøndelag politidistrikt, representanter for grunneiere 
og frilufts- og naturvernorganisasjoner har sammen 
utarbeidet forslag til hundeforskriften og andre tiltak 
for et fornuftig hundehold. 

Organisasjoner/etater som står bak denne brosjyren kan 
hjelpe med videre informasjon om hund og det videre 
arbeidet for et godt hundehold i Trondheim.



Trondheim Kommune
Tinghusplassen 3
7004 Trondheim
www.trondheim.kommune.no
www.trondheim.kommune.no/hund

 

Norsk Kennelklubb region Trøndelag

Trondheim Jeger- og Fiskerforening 

Trondheim viltråd

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag politidistrikt
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