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MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE AV 
DRESSUROMRÅDE FOR HUND  FRA SØR-VARANGER JEGER OG 
FISKEFORENING 
 
Det er fattet følgende vedtak i Kommunestyret den 25.05.2004 under sak 31/04: 
 

FORSKRIFT OM DRESSUROMRÅDE FOR HUND I SØR-VARANGER KOMMUNE 

Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyret (dato) i medhold av Lov om hundehold av 04.07.2003 nr 

74, § 9 pkt. e).  

 

§ 1. (Opprettelse)  

 Sør-Varanger jeger- og fiskerforening har etter tillatelse fra Finnmark 

jordsalgskontor fått tildelt et nærmere avgrenset område mellom Bjørnevatn og 

Rundvassli til hundedressur. Området er opprettet for å utvide mulighetene til å drive 

dressur i deler av båndtvangsperioden.  

 

§ 2. (Bruksperiode og lokalisering) 

 Forskriften gjelder i perioden fra og med 10. juli til og med 20. august i et område 

mellom Bjørnevatn og Rundvassli med følgende avgrensning:  

(Grensebeskrivelse)  

 

§ 3. (Bruk) 

a) Området skal være åpent for alle hunderaser. 

b) Brukere av dressurområdet plikter å vise hensyn overfor annen bruk av området.     

c) Hund som slippes i dressurområdet skal være godkjent med bevis for strømming 

på sau og rein. 

d) Trening på naturlig forekommende vilt er ikke tillat. 

e) Bruken må ikke skje i strid med annen lovgivning, forskrifter eller vedtekter. 

f) Hundeeier står ansvarlig for at denne forskriften overholdes og brudd på reglene 

medfører bortvisning. 
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§ 4. (Merking og informasjon) 

Sør-Varanger jeger- og fiskerforening er ansvarlig for informasjon og for merking av 

grensen i terrenget.  

 

§ 5. (Avgift)  

 Sør-Varanger jeger- og fiskerforening kan kreve avgift for bruk av dressurområdet, 

jamfør Friluftsloven § 14. Avgiften må stå i rimelig forhold til den tilrettelegging som 

kreves for bruk av dressurområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Arvid Lund 
kontorsjef 
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