
From: Esther Stenehjem [mailto:estherstenehjem@live.no]  
Sent: Wednesday, February 24, 2016 1:33 PM 
To: Kjell Ove Lehne <KjellOve.Lehne@skjervoy.kommune.no>; Svein Solberg 
<Svein.Solberg@skjervoy.kommune.no> 
Subject: Båndtvangsaken 

 

Til Skjervøy Kommune. 

 

Jeg kjøpte eiendom på Kågen som er 85,6 kvadrat.km. stor 

Skjervøy Kommune i år 2000 og min eiendom 54/3 utgjør 1,2 % av øyas areal.  

Jeg har  livnært meg av yrket Jaktguide og Fuglehundtrener siden 80-tallet, der jaktguiding , 

salg av trente hunder m.m. Jeg har vært og er tilbyder av tjenester for mennesker som har et 

lavterskel-behov, blant annet har brukere fra rus-omsorgen fått tilgang til eiendommen 

under jakt 

med hund.og i det siste forespørsel fra 4 H og Utviklingshemmede. 

Har tidligere betjent leirskoleelever og barnehager  med hundekjøring,  hatt skoleelever fra 

Skjervøy  

utplassert hos meg og lagt til rette for hestehold og ridning i mange år for ungdommen. 

Jeg har drevet opplæring i dyrehold,dyreetikk for disse unge uten vederlag. 

Jeg er nå i gang med å tilby  tjenester  i en mindre skala. 

Jeg har nå et firma som tilbyr Jaktguiding i høst-mnd, sledehundkjøring om vinteren. 

 

Eiendommen som ligger på Kågen har ca 600-700 dekar terreng som jeg benytter 

til trening av hundene , jeg har i minst 10 år hatt fritak for båndtvang høst og vår . 

Grunnen til dette  er antall hunder og trenings-behov utover det normale når  

man har dette som yrke og er tilbyder av tjenester innen hund. 

I  disse årene jeg har hatt disp fra båndtvang har det ikke vært noen problemer 

i forbindelse med vilt ,jeg har selvfølgelig aversjons-bevis  på hundene og slipper 

de på en aktsom måte for å ikke forstyrre viltet unødig. 

 

De to siste årene har vår-dispensasjon vart til 15. Mai, men jeg har  benyttet svært lite  

av dagene i Mai da temperatur og snøforhold samt rypenes paring har vært til  

mer skade enn nytte for  hundene,rypene er for tamme og lager mye lyder,flyr ikke langt  

og hundene bruker synet i forbindelse med søk når de helst skal bruke luktesansen, jeg søkte 

om 

disp i Mai for å kunne en enkelt gang vise frem en hund for en evnt. kjøper. 

 

Jeg er avhengig av å kunne trene hundene i April mnd. 

det blir for lite trening tidligere på vinteren grunnet mørketid og  snøforhold. 

Skulle jeg miste denne muligheten vil det redusere mine muligheter for å drive næring 

 fordi jeg da  må reise helt til Sverige for å trene der.  

I Sverige har de differensiert krav om båndtvang og  i de nordligste deler av landet trer ikke  

båndtvangen inn før 1. Mai for  fuglehunder i trening. 

   



Jeg kan ikke se at det å ha trening i April på den lille eiendommen min skal kunne skade  

viltet ,jeg har hatt tellinger på rype høst og vår her ,jeg er  utdannet for taksering av 

hønsefugl i NJFF (Norges Jeger og Fiskerforbund) samt Aversjonsinstruktør (NJFF) Som instruktør  

aversjonsdresseres hunder mot å interessere seg for  og å jage husdyr og vilt. 

Elgen ser også ut for å trives her rundt hundegårdene og møter vi de i marka under trening  

så flytter de seg ikke for oss i det hele tatt. Det har heller vært et problem at de blir altfor 

nærgående 

noe viltnemda kan bekrefte etter at de har forsøkt å flytte nærgående elg fra bostedet mitt. 

Mht. rein så beiter ikke de her i April mnd. 

  

Jeg har lang erfaring som jeger og jaktguide siden 1975 . 

Antall ryper og annet vilt har ikke endret seg her siden jeg  kjøpte eiendommen i år 2000. 

sett bort i fra naturlige svingninger. 

Med hensyn til viltet trener jeg kun noen få timer på dagtid i april , det jaktes heller ikke på  

eiendommen når rypejakten starter i september , jeg er i Finnmark under høstjakta. 

 

I april mnd er det fritak for båndtvang rundt om i hele Norge i forbindelse med fuglehund 

prøver og treningssamlinger. bl. annet i Skjervøy Kommune /Arnøy/Kågen nå i April. 

 Ref: Terminliste Fuglehundprøver Vinter 2016. 

Det er også mange områder lagt ut for dressur av fuglehunder o.l. som gis fritak for båndtvang 

om sommeren , men disse områdene skal være tilnærmet viltomme  og det er ikke det 

bruksområdet 

eller tidsrommet jeg har søkt om. 

De nærmeste sådanne områder her i Troms er i Alta ,Tromsø, Nordreisa og Senja . 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-

fangst/Jakthund/Dressuromrader-/  

 

Porsanger Kommune har i en årrekke hatt fritak for båndtvang for fuglehunder under trening 

hele året. 

http://lovdata.no/forskrift/2006-05-11-559/§4 

 

 

Båndtvang ble   regulert av Viltloven http://lovdata.no/lov/1981-05-29-38/§55 , før men etter  

Hundeloven tredde i kraft er det denne som regulerer båndtvang på hunder. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=LOV-2003-07-04-74 

 

 

Jeg ber om at disse beskrevne forhold vil bli tatt hensyn til ved vurdering  av fritak  

for båndtvang her på eiendommen 54/3 Kågen. 

 
  

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Jakthund/Dressuromrader-/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Jakthund/Dressuromrader-/
http://lovdata.no/forskrift/2006-05-11-559/%c2%a74
http://lovdata.no/lov/1981-05-29-38/%c2%a755
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=LOV-2003-07-04-74


 

Vennlig hilsen Kennel Svartholten 
 

Esther Stenehjem 

Kobbepollen 4  

9180 Skjervøy 
 

Tlf 91359939  
www.estherstenehjem.com  

 

http://www.estherstenehjem.com/

