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TRENINGSFELT FOR FUGLEHUND I REMDALEN/BRETTINGSDALEN  

 

Vedlegg:  

 

Saksframstilling: 

 

I sak 13/16 vedtok fjellstyret å opprette et treningsfelt/refugieområde i deler av felt 2. Dette er 

fredet for ordinær jakt, og avgrenses av Friisvegen i øst, statsallmenningsgrensa i sør, 

Hirisjøåa i vest og Hira i nord (ca 60 km2). Ordningen er i første omgang gjort gjeldende for 

inneværende fjellstyreperiode (2016-2019). I fjor ble det åpnet for trening for 

utenbygdsboende fra 15. september. I perioden 15.-24. september ble det solgt 27 dagskort à 

kr 150. Salget foregikk på inatur og uten begrensinger fordelte kortene seg på 2-6 hunder per 

dag.     

 

Fjellstyret ønsker å utvide tilbudet for utenbygdsboende ved å starte treningen tidligere. 

Forhold som bør vurderes ved ytterligere trening av hund i Remdalen/Brettingsdalen er 

hensyn til reinsjakta, beitedyr og til dels elgjakta. Reinsjakta er per i dag begrenset som følge 

av lavere kvote enn tidligere. Av beitedyr er det i det vesentligste sau i hele området, men 

også fra i år at mindre antall storfe i Brettingsdalen. Elgjakta i Ringebu Østfjell starter 25. 

september og treningsfeltet utgjør en viktig del jaktbart terreng for elgjegerne. Slik sett bør det 

vurderes å ikke åpne for trening i oktober.    

 

Til sammenligning er det gamle treningsfeltet ved Saubua (ca 12 km2) åpnet for trening i 

perioden 21.08-24.09. Dette har fungert bra i mange år. Det omfatter også områder med 

beitedyr og inngår i jaktbart område for rein og elg.  

 

Som en prøveordning tilrådes det i år en tidligere åpning av treningsfeltet i 

Remdalen/Brettingsdalen, med mulighet for å begrense antall hunder per dag. Det bør kreves 

sauerenhetsbevis for trening i området.       

 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Ingen utover saksframlegget.  
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Forslag til vedtak: 
 

Treningsfeltet for fuglehund i Remdalen/Brettingsdalen åpnes for trening for 

utenbygdsboende i perioden 1.-24. september. Dagskort til kr 150 løses gjennom inatur. Ved 

stor pågang vil tilbudet kunne bli begrenset ved regulering av antall hunder per dag. 

Innenbygds kan som tidligere trene fra 21. august. Ordningen evalueres etter endt sesong.   

   

 

 

Møtebehandling: 

 

Fjellstyret vil innføre krav om sauerenhetsbevis i treningsfeltene både i 

Remdalen/Brettingsdalen og ved Saubua, som det er praktisert også i treningsfelt et for elg- 

og harehunder. 

 

 

 

Vedtak: 
 

Treningsfeltet for fuglehund i Remdalen/Brettingsdalen åpnes for trening for 

utenbygdsboende i perioden 1.-24. september. Dagskort til kr 150 løses gjennom inatur. Ved 

stor pågang vil tilbudet kunne bli begrenset ved regulering av antall hunder per dag. 

Innenbygds kan som tidligere trene fra 21. august. Ordningen evalueres etter endt sesong.   

   

Det stilles krav om sauerenhetsbevis i treningsfeltene Remdalen/Brettingsdalen og ved 

Saubua. Bevis skal medbringes under trening og vises til oppsyn ved kontroll.  

 

Enstemmig vedtatt 
 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. 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. 

Vedtak fattet med hjemmel i fjellovens § 23, gjelder 1 uke etter at det er kunngjort. 

 

 

 

Kopi:  

Gjeterlag i området 


