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SØKNAD FRA JOSTEIN HERNÆS’ ELGJAKTLAG OM TILLATELSE TIL 

MOTORFERDSEL I UTMARK 

  

Vedlegg:  

 

- E-post fra Jostein Hernæs’ elgjaktlag til Ringebu kommune 29. juli 2014 

 

 

Saksframlegg: 

 

Ringebu kommune ber i e-post av 13. august om uttale i saken vedrørende søknad fra Jostein 

Hernæs’ elgjaktlag om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark. Jaktlaget er tildelt elgjakt på 

Ringebu fjellstyres jaktfelt Storfjellet. Med henvisning til at dette er et stort og vanskelig 

tilgjengelig område fra bilveg, og at jaktøvelsen i stor grad vil måtte skje med utgangspunkt i 

de innerste delene av jaktfeltene, planlegger jaktlaget å etablere en base med telt/lavvo i 

nordre del av terrenget, nær grensa mot Stor-Elvdal.  

 

Jaktlaget ønsker å benytte traktorvegen fra Skjerdingfjellvegen og inn til grensa til transport 

til og fra base. Behovet anslås til 6-8 turer i løpet av jaktperioden, og jaktlaget ber Ringebu 

kommune om tillatelse til å kjøre et slik antall turer. Det søkes for perioden 2014-2017. 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Fjellstyret har ved en anledning tidligere godkjent et begrenset antall turer med motorkjøretøy 

for innkjøring av proviant og utstyr som er nødvendig under jakta. Dette gjaldt jaktfeltet 

Imsdalen Sør, og kjøring på traktorvei fra Tromsbua. Det ble innvilget 4 turer årlig. Det var 

diskusjon rundt den saken, men med bakgrunn i beliggenheten til Samtjønnsbua (7 km fra 

Tromsbua) og at eksisterende traktorveg er brukt i landbruksnæring, var fjellstyret tilbøyelige 

til å godkjenne et antall turer. 

 

Den omsøkte traktorvegen i Storfjellet jaktfelt er åpen for kjøring fra Skjerdingfjellveien og 

ca 700 meter innover mot Langmyrene. Strekningen derfra og videre inn til grensa er på snaue 

4 km. Avstander og tilgjengelighet i jaktfeltet kan ikke sies å gjøre jakta spesielt mer 

krevende enn ellers i allmenningene, og ved felling av elg bør det kunne fraktes utstyr inn mot 

en ev. etablert lavvo, uten at det blir noe ekstra kjøring. 

 

 

 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  27.8.2014 

Arkiv nr.: 343.20 

Sak nr.: 28/14 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Forslag til vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre tilrår ikke dispensasjon til motorisert ferdsel til en midlertidig plassert base 

i Storfjellet jaktfelt.  

 

 

 

Møtebehandling: 

 

Nils Johan Borgedal ville ha vurdert sin habilitet, da han jakter elg gjennom kontrakt med 

Ringebu fjellstyre. Borgedal ble erklært habil. 

  

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre tilrår ikke dispensasjon til motorisert ferdsel til en midlertidig plassert base 

i Storfjellet jaktfelt.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kopi:  

Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos 

 


