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SØKNAD FRA ROMERIKE FUGLEHUNDKLUBB OM Å ARRANGERE JAKTPRØVE 

PÅ BREIJORDENE 27.-28. AUGUST 2016 

 

Vedlegg: 

- E-post med vedlegg 5. november 2015 

 

 

Saksframlegg: 

 

Romerike Fuglehundklubb har ved Unni Bakke søkt fjellstyret om å arrangere jaktprøve for 

stående fuglehund i Ringebu østfjell statsallmenning. Det er et ønske om å videreføre 

Fåvangprøven, som Lillehammer og Omegn JFF har arrangert tidligere, omtrent i samme 

omfang, og i samme område rundt Breijordene. Sekretariat og overnatting er tenkt lagt til 

Skotten Seter. 

 

Det vises til vedlegg for mer informasjon om klubben og dens aktiviteter.  

  

Saksbehandlers merknader: 

 

Fåvangprøven har vært arrangert i mange år i regi av Lillehammer og Omegn JFF. De to siste 

årene har det imidlertid ikke blitt avholdt prøve, og det har ikke kommet signaler om at de vil 

arrangere den til neste år heller.  

 

Prøveterrenget har tidligere hatt utgangspunkt i Saubuvegen inn til Saubua og etablert 

treningsfelt i området. I tillegg er det benyttet områder rundt Breijordene, mot Svælhøgda, 

Borkebua, Kvien, og Allmenningsvegen. Terrengleien har fulgt prisen for dagskort per hund i 

treningsfeltet, som siste sesong har vært kr 70.  

 

Prøven har tidligere blitt arrangert på noenlunde samme tidspunkt, i slutten av august. De 

gangene den er arrangert etter åpning av treningsfeltet 21. august, har det vært stengt for 

trening i prøveperioden. Prøven har latt seg gjennomføre på en god måte i forhold til 

beitenæring og f.eks. reinsjakt. 

  

Det er positivt at nye aktører vil videreføre Fåvangprøven og det anbefales å innvilge 

søknaden.      

 

 

 

 

Møtested:  Ringebu rådhus 

Møtedato:  25.11.2015 

Arkiv nr.: 423.32 

Sak nr.: 36/15 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Vedtak: 
 

Ringebu fjellstyre gir, med hjemmel i hundelovens § 8, Romerike fuglehundklubb tillatelse til 

å arrangere jaktprøve for stående fuglehund på Breijordene 27.-28. august 2016. Prøveterreng 

avgrenses som tidligere. Terrengleien blir per hund per dag, og følger prisen for dagskort i 

treningsfeltet.   

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

Vedtaket kan påklages av alle med klageinteresse, jf. § 28 i forvaltningsloven. En eventuell 

klage skal være skriftlig og sendes Ringebu fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. 

Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 

 

Kopi: 

Statskog SF 

Brekkom Fellesdrift 

Fåvang gjeterlag 


