Trondheim kommune

Saksframlegg
HUNDEHOLD I TRONDHEIM – OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK SAK 22/2008
Arkivsaksnr.: 10/44218
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar redegjørelsen om etablering av dressurområder for hund til etterretning og vedtar
å etablere to dressurområder våren 2011. Områdene er på Østmarkneset og ved Saupstad
skisenter. Ordningen med dressurområder skal evalueres etter ett års bruk. Det er satt av 0,5 mill
kr til formålet på budsjettet for 2011.
2. Formannskapet vedtar videre at dersom man ikke kommer til enighet med grunneiere om etablering
av egen hundeløype i Leinstrandmarka, kan rådmannen starte arbeidet med å etablere hundeløype
på kommunal grunn i Bymarka.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

Saksfremlegg - arkivsak 09/41398
13271/ 10

1

Trondheim kommune

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Bystyret i Trondheim kommune vedtok i møtet 28.02.08 følgende:
1. Bystyret vedtar ny kommunal forskrift om hundehold.
2. Bystyret ber om at det utarbeides informasjonsstrategi for å følge opp intensjonene i
hundeloven og den kommunale forskriften
3. Bystyret ber om at det arbeides for å opprette minst 6 bynære dressurområder og 1
jaktdressurområder
4. Bystyret ber om at det arbeides videre med permanent hundeløype sør for Leirsjøen med
utgangspunkt fra Smistad.
5. Endring i forskriftens §4: Rådmannen kan innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte
vilt.
6. Utarbeidelse av planer for de 6 dressurområdene må skje innen utgangen av 2009.
Formålet med denne saken er å følge opp vedtakets punkt 2, 3, 4 og 6.
Kommunal forskrift om hundehold
Formålet med den kommunale forskrifta om hundehold er jfr § 1:
- Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet,
alminnelig ro og orden, samt å unngå forsøpling.
- Verne om vilt og bufe.
- Legge til rette for dressur og mosjon av hund.
Når forskriften har vært gjeldende en tid er det ønskelig med en evaluering av hvordan den fungerer.
Informasjon
På bakgrunn av bystyrevedtak sak 22/2008 ble det i 2008 utarbeidet en informasjonsstrategi med
bakgrunn i hundeloven og den kommunale forskriften. Fokus var et kontinuerlig behov for informasjon, og
det ble utarbeidet en enkel folder der målgruppene var publikum, hudeeiere og hundeorganisasjoner. Skilt
ble satt opp både i marka, på parkeringsplasser, i strandsonen, langs Nidelva og rundt Jonsvatnet. Det ble
lagt ut informasjon på internett og det var en rekke innslag om hundeforskriften både i aviser, radio og TV.
Bynære dressurområder
Trondheim har over 170.000 innbyggere og over 20.000 hunder. Hensikten med å opprette
dressurområder er å gi hundeeiere i Trondheim en bedre mulighet til å lufte og trene sine hunder uavhengig
av gjeldende båndtvangsbestemmelser og å unngå konflikter med andre brukerinteresser.
Dressurområdene vil i hovedsak være inngjerdede, skjøttede områder med lav vegetasjon uten omfattende
tilrettelegging. Det planlegges å sette opp informasjonsskilt og nettbasert informasjon som blant annet viser
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bruksregler. I tillegg må områdene utstyres med benker og avfallsbeholdere. Der vil det være behov for
slått/vegetasjonspleie inntil to ganger i året. Områdene vil bli tilrettelagt for hundeeiere, men vil være åpne
for allmennheten. Trondheim kommune v/Enhet for idrett park og friluftsliv (IPF) vil ha ansvaret for
forvaltningen av dressurområdene, men vil når det gjelder driften, legge opp til et nært samarbeid med
frivillige organisasjoner. Ved ønske om gjennomføring av organiserte aktiviteter som dressurkurs etc. i
områdene, må det søkes IPF om tillatelse til dette.

Prosess
Hundeloven av 04.07.2003 gir kommunene hjemmel til å fastsette lokale bestemmelser om hundehold (se
Bystyresak 22/2008). For å søke løsninger med utgangspunkt i å hindre konflikter og behov for
tilrettelegging, opprettet rådmannen en egen arbeidsgruppe, ”Hundegruppa”, for å utrede forholdene rundt
hundeholdet i Trondheim. En av oppgavene var å se på aktuelle dressurområder. Hundegruppa var
sammensatt av representanter fra Norsk Kennelklubb, region Trøndelag (NKK), Trondheim Jeger- og
Fiskerforening (TJFF), grunneiere, frilufts- og naturvernorganisasjoner, Sør-Trøndelag politidistrikt og
Trondheim kommune. Det ble sett på aktuelle arealer for dressurområdet med fokus på offentlige
eiendommer, og hundegruppa har oppsummert sitt arbeid i en egen rapport. Rapporten har vært
utgangspunktet for det videre arbeidet med dressurområdene.
Fram til nå er det jobbet konkret med å finne aktuelle områder, og så langt er 5 mulige områder plukket ut.
Det er sendt forespørsler til Byggesakskontoret om tiltakene er søknadspliktige. For noen områder er det
også sendt søknad om dispansasjon fra reguleringsbestemmelsene og om tillatelse til å sette opp gjerder
rundt alle områdene.
Økonomi
Bystyret har vedtatt at det skal arbeides for å opprette minst 6 bynære dressurområder. Etablering og drift
av dressurområdene krever ressurser og det er i budsjettforslaget for 2011 for IPF, satt av midler til
etablering av to bynære områder.
Etableringskostnadene omfatter gjerde rundt områdene (plastbelagt flettverksgjerde med høyde på 1,5 m),
porter (2 stk per område), informasjonsskilt (2 stk per område), avfallsbeholdere for hundeekskrementer
(2 stk per område), benker (2 stk per område), terrengarbeid, trerydding og eventuell tilsåing.
Driftskostnadene for hvert område omfatter ukentlig tilsyn, søppelrydding, vedlikehold (av gjerder, porter,
infotavler, benker, søppelbeholdere og hundeposestativ), tømming av avfallsbeholdere, snørydding og leie
for arealene som ikke er i kommunalt eie.
Det er beregnet at gjennomsnittlige kostnader per område er på kr 250 000 til etablering og
kr 25 000. til drift. Etableringskostnader for to dressurområder utgjør da kr 500 000 og årlige
driftskostnader utgjør kr 50 000. Det er satt av 0,5 mill kr på budsjettet for 2011.
Trondheim kommune har i arbeidet med å få fram dressurområder hatt et godt samarbeid med
hundeorganisasjonene gjennom NKK og TJFF, og de er villige til å ta et ansvar for drift av områdene. En
slik løsning vil gi reduserte driftskostnader i forhold til tradisjonell drift. Kostnadene over baseres på at
hundeorganisasjonene drifter områdene.
Evaluering av tiltaket med dressurområder bør skje etter to års bruk og det må blant annet legges vekt på
hvor mye brukt områdene har vært, om det er behov for å etablere flere områder, forsøplingsproblematikk
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og hvor omfattende driftsopplegg som er nødvendig.
Aktuelle områder
En rekke områder er vurdert og rådmannen har så langt funnet 5 mulige områder. Foreslåtte områder er
vist i tabell 1 og figur 1, og de dekker et areal på til sammen ca 41 daa. Av de 5 områdene ligger ett på
fylkeskommunens- og kommunens grunn (Østmarka), to på kommunens grunn (Leangen gård og
Saupstad), ett på NTNUs grunn (Dragvoll) og ett på grunn som kommunen leier av Arbeidernes
Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) (Sørem/Granåsen). Området ved Granåsen og Saupstad ligger
innenfor markagrensa. Nærmere beskrivelse og kart over hvert av de 5 områdene er gitt i vedlegg 1.

Tabell 1. Aktuelle dressurområder for hund i Trondheim
Lokalitet
Saupstad
Østmarka

Gnr/Bnr
197/19
413/125

Areal (daa)
8
7

Omkrets (m)
390
320

Leangen gård
Dragvoll
Granåsen

4/1
48/53
185/1

6
7
14

320
400
650

Saksfremlegg - arkivsak 09/41398
13271/ 10

Grunneier
Trondheim kommune
Fylkeskommunene i Nord- og SørTrøndelag og Trondheim kommune
Trondheim kommune
NTNU
Trondheim kommune leier området av
Arbeidernes Økonomiske
Fellesorganisasjon
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Oversikt over de mulige dressurområdenes beliggenhet i Trondheim.

Jaktdressurområde
Det er etablert et jaktdressurområde som ligger i Byneset statsallmenning og på tilstøtende privat grunn på
Flakk. Gjennom de avtaler som er opprettet mellom TJFF og Byneset fjellstyre og private grunneiere anses
den politiske bestillingen på jaktdressurområde som oppfylt. Da store deler av dette området er et intensivt
brukt friluftsområde er det viktig å ha fokus på lavt konfliktsnivå. Ut fra dette er det naturlig å evaluere
jaktdressur-virksomheten opp i mot andre brukerinteresser med jevne mellomrom.
Hundeløype
Fra hundesportshold er det ønskelig med en 10 km lang løype. Bystyret har vedtatt at det skal legges fram
forslag til en permanent hundeløype sør for Leirsjøene med utgangspunkt fra Smistad. En hundeløype er et
idrettsanlegg og foruten selve løypetrasèen må det være start- og målområde, parkeringsplass og
samlingsområde for hundeekvipasjene. Dette utløser et behov for ca 10-20 daa i tillegg til selve trasèen.
Det synes vanskelig å etablere dette sammen med en allerede etablert utfartsparkeringsplass i marka. I
Leinstrandmarka er det hovedsaklig private grunneiere i det aktuelle området, og så langt har en ikke fått
aksept for forslaget blant disse. Det arbeides imidlertid videre med å få istand en dialog med grunneierne
om hvilke muligheter som finnes i området, men det er usikkert hvor lang tid en slik prosess vil ta og om det
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er mulig å få til.
Konklusjon
Rådmannen bes om å etablere to dressurområder for hund i Trondheim i 2011, nemlig det området som
ligger på Østmarkneset og det ved Saupstad skisenter. Etter to års drift skal bruken av områdene
evalueres og en senere økning i antallet dressurområder vurderes. Hundeorganisasjonene forutsettes å ta et
ansvar for driften av områdene, noe som vil gi reduserte driftskostnader.
Rådmannen arbeider videre med å få etablert hundeløype i Leinstrandsmarka. Det er for det meste private
grunneiere i det aktuelle området, og så langt har man ikke funnet løsninger. Dersom etablering ikke lar seg
gjennomføre i området, må en vurdere å etablere hundeløypa på kommunens egen grunn i Bymarka.

Rådmannen i Trondheim, 12.01.2011

Morten Wolden
kommunaldirektør

Ellen-Birgitte Strømø
Enhetsleder idrett, park og friluftsliv

Saksbehandlere:
Morten Haugen, Miljøenheten
Haldor Sesseng,
”
Andreas Glimstad, enhet idrett, park og friluftsliv

Vedlegg:
Beskrivelse av de ulike dressurområdene

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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