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SØKNAD OM BRUK AV JERVBÅS I RINGEBU ØSTFJELL STATSALLMENNING  

 

Vedlegg:  

E-post fra Tore Kleven 15. februar 2017. Søknad om bruk av jervbås  

 

Saksframstilling: 

 

Kleven søker om tillatelse til utplassering av jervbås sør for Vesle Stulshøgda i Ringebu 

Østfjell statsallmenning. Båsen er tenkt kjørt ut med løypemaskin langs eksisterende 

Trolløypa fra Venabygdsfjellet, og plassert 50 - 100 meter nord for løypa, mot Vesle 

Stulshøgda. Tilsyn av båsen skal skje via 2 stk toveis viltkamera, i forbindelse med 

jervprosjektet hos Fylkesmannen i Oppland. Det vil bli søkt om et fåtall scooterturer for tilsyn 

tilsyn og utplassering av åte. 

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Bruk av jervbås reguleres av Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og Instruks for 

godkjenning av bås til gaupe og jerv. Bås til fangst av jerv skal være godkjent av 

fylkesmannen før den tas i bruk. Tillatelsen skal gjelde for den enkelte bås og kan gis i 

forbindelse med lisensfelling på jerv. Lisensfelling krever grunneiers tillatelse også ved bruk 

av bås. 

 

Det angitte området anses som egnet til bruk av jervbås. Det ligger forholdsvis usjenert til i 

glissen bjørkeskog, og vil ikke være til hinder i terrenget. Ved behov er det lett tilgang via 

skiløypenettet både fra Venabygdsfjellet.  

 

Bruker av redskaper som fanger viltet levende er ansvarlig for å hindre at redskapet er til fare 

for annet vilt, bufe og mennesker og plikter å stenge redskapet i etterkant av fangstperioden. 

Dette gjelder også i perioder mellom fangstsesonger. En stenging kan for eksempel gjøres ved 

at lokket låses fast, eller at det fjernes. Fangstredskap som er utplassert skal være merket med 

brukerens navn, adresse og telefonnummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtested:  Rådhuset  

Møtedato:  27.3.2017 

Arkiv nr.:  

Sak nr.: 14/17 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Forslag til vedtak:  

 

Ringebu fjellstyre har ingen merknader til bruk av jervbås som beskrevet i søknaden. Det 

vises imidlertid til gjeldende lovverk og forskrifter, og bruker er ansvarlig for å hindre at 

redskapet er til fare for annet vilt, bufe og mennesker og plikter å stenge redskapet i etterkant 

av fangstperioden. Dette gjelder også i perioder mellom fangstsesonger. 

 

 

 

 

 

Vedtak:  

 

Ringebu fjellstyre ser positivt på søknaden om bruk jervbås, men etterlyser en litt mer 

utfyllende søknad (f.eks. foringsplaner) og mener det bør finnes en plassering som ikke ligger 

så tett opptil løypenettverk og utfartsområder fra Venabygdsfjellet og Stulene. Fjellstyret gir 

administrasjonen fullmakt til å finne en mer egnet plassering.  

  

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kopi:  

Statskog SF 

 


