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Vedtak om ekstraordinær båndtvang Ila- og Trollavassdraget
Med hjemmel i lokal forskrift om hundehold § 4, jfr. hundeloven § 6, fatter Trondheim kommune
følgende vedtak:
Grunnet nedtapping av vann i Bymarka innfører Trondheim kommune med dette
ekstraordinær båndtvang i området mellom Baklidammen i vest og Sverresborg Alle i øst,
Fjellseterveien i sør og Tømmerdalsveien i nord.
Den ekstraordinære båndtvangen innebærer at hunder skal bli holdt i bånd eller forsvarlig
inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade vilt, herunder viltets egg, reir
og bo.
Den ekstraordinære båndtvangen gjelder inntil Trondheim kommune opphever den.
Trondheim kommunes vurdering:
Flere vann i Ila- og Trollavassdraget tappes ned nå i høst grunnet vedlikehold av
dammene. Endel viltarter som har tilhold i vann er spesielt sårbare i perioden fram til vannstanden
er opp til normalnivå. Beveren er en art som har "søkt tilflukt" i vann, ved at hytta ligger med
inngangen under vann. Dette gjør den for å beskytte seg mot rovdyr som rev og grevling. Når
dammene tappes ned vil hytta bli liggende tørrlagt, og rovdyra får fri tilgang til hytta og beveren
som har tilhold der. Bever er også særlig sårbar når den beveger seg på land, mellom hytta og
vannspeilet som eventuelt er igjen.
Løse hunder er problematisk for flere viltarter, og i forbindelse med nedtapping av dammene i
Bymarka vil løse hunder utgjøre et ytterligere stress- og faremoment for beveren som har tilhold
der. For å bøte noe på beverens utfordringer i nedtappingsperioden innføres det ekstraordinær
båndtvang rundt de vannene som er tappet ned, fram til vannstanden er opp til det normale. Idet
Trondheim kommune ikke er kjent med hvor lang tid dette vil ta, gjelder den ekstraordinære
båndtvangen inntil den oppheves.
Forskrift om hundehold er en lokal forskrift som gir rådmannen hjemmel til å innføre båndtvang i §
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4. Myndigheten er delegert til enhetsleder for Miljøenheten i vedtak av 19.10.2017.
Miljøenheten har dermed personell kompetanse til å fatte dette vedtaket.
Som redegjort for ovenfor vil nedtapping av vann i Ila- og Trollavassdraget medføre en fare for
viltarter som har tilhold i/ved vannene. Løse hunder vil øke faren og utgjøre enda et stressmoment
for viltartene. Trondheim kommune finner at det er et klart behov for å innføre denne
ekstraordinære båndtvangen, og finner at vilkår i lovgivningen er oppfylt.
Vedtak om ekstraordinær båndtvang kunngjøres i de medier som Trondheim kommune finner
tjenlig.
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