
RINGEBU FJELLSTYRE 

MØTEBOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

SØKNAD OM ARRANGERING AV JAKTPRØVE FOR FUGLEHUND PÅ FRIISVEGEN 

I 2019 

 

Vedlegg: 

 

- Brev fra Norsk engelsetterklubb (NESK) 4. oktober 2018. 

 

 

Saksframlegg: 

 

NESK søker om mulighet for å benytte terreng langs Friisvegen til jaktprøve for fuglehund 

23.-25. august 2019. Klubben fikk som en prøveordning tillatelse til å arrangere tilsvarende 

prøve i 2018. Erfaringene fra årets prøve var så gode at klubben vil søke på ny for 2019.  

 

Klubben regner med at neste års prøve vil bli større enn i år. Det er lagt opp til 3 dager à 8 

partier, med 142, 124 og 116 hunder fredag, lørdag og søndag. Totalt 382 startende hunder.  

Til sammenligning ble det i år gått 6, 6 og 5 partier med til sammen 186 startende hunder.  

 

Avhengig av terrengtype trengs det 2-6 km 2 til hvert parti. I år ble det følgende terreng 

benyttet: Langtjønnhøgda, Jammerdalsglupen, Kvannslåmyra, Vesle Remdalen, Remdalen, 

Kvitbekken og Brettingsdalen. Terrengene blir brukt i tiden ca 8:30 til 16:00/18:00.  

 

Det er ikke snakk om felling av fugl.  

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Saksbehandler hadde et godt samarbeid med prøveledelsen i forkant og under 

gjennomføringen av årets prøve. Det ble en del færre påmeldte enn ventet, men det var greit å 

få prøvd ut ordningen med en noe mindre prøve. Tilbakemeldingene var veldig gode både fra 

deltakere og prøveledelsen. Det er levert fullstendig oversikt på startende hunder og 

partistatistikk med antall stander, oppflukter og antall kull og fugl på hvert enkelt parti og 

terreng. Det ble sett totalt 81 kull og nærmere 750 fugler under prøva.    

 

Arrangementet må vurderes ut i fra beitedyr i området og at det er første helga i reinsjakta. 

Det har gjennom mange år vært treningsfelt for fuglehund i Remdalen i gjeldende tidsrom, og 

de siste ti årene er det gjennomført rypetaksering med hund i hele det aktuelle området. Det er 

ikke kjent at dette har vært problematisk i forhold til beitebruken eller jaktutøvelsen. Det er 

ikke meldt om uheldige episoder i forbindelse med beitedyr eller utøvelsen av reinsjakta i år. 

Møtested:  Ringebu rådhus 

Møtedato:  18.10.2018 

Arkiv nr.: 423.32 

Sak nr.: 44/18 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Siden det neste år er ventet det dobbelte antall startende hunder, med 2-3 flere partier hver 

dag, vil prøva bli mer omfattende. Det må benyttes flere terreng eller innskrenke de som ble 

brukt i fjor. Det vil også bli større utfordringer med trafikken og parkering langs Friisvegen.  

 

Terrengleien ble diskutert i år og bør vurderes på nytt. Den var da kr 80 per startende hund, 

det samme som brukes på Fåvangprøva. Med tilgjengeligheten på Friisvegen vil det ikke være 

urimelig å ta en noe høyre pris her. Dagskort i treningsfeltet i Remdalen koster 150 kr.  

 

 

Vedtak: 
 

Ringebu fjellstyre gir, med hjemmel i hundelovens § 8, Norsk Engelsksetterklubb tillatelse til 

å arrangere jaktprøve for stående fuglehund i definerte terreng langs Friisvegen 23.-25. august 

2019. Klubben bes imidlertid å redusere noe på antall partier og startende hunder i søknaden.  

 

Terrengleie kr 100 per hund per dag.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

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 

Vekkom gjeterlag 

Storfjellet beitelag  

Brettingsdalen fegjeterlag 

 


