
 

 

Notat 
 

Til: Ellen Bakke Dobloug, Petter Elvestad, Kjell Enberget, Frode Knutzen Midtlund, Jo 

Inge Breisjøberget.  

Fra: Referent, Jo Inge Breisjøberget 

Kopi til: Alle, samt Trond Berger. 

Gjelder: Årlig samarbeidsmøte med Statskog og FKF 

Dato: 30.06.2011 

 

 

FKF informerer: 

Nytt medlem: Petter Elvestad. Tor Steigedal har gått ut av styret og komiteen. Hjerkinn-

Kongsvold komiteen består nå av Kjell Enberget, Petter Elvestad og Fredrik Aalerud. 

 

Driftsavtalen: 

 Har fått disp. fra båndtvangen i Oppdal kommune. Ikke hørt noe fra Dovre. 

 Søknad om disp for felling, over til sekretær i FKF i stedet for prøveleder. Ok. 

 

Kontrakten: 

 Kartene er nå justert og kvalitetssikret. 

 Pkt. 10.6. Reserveterreng. Vi gikk gjennom prosedyrene og klargjorde reglene for når 

reserveterrenget skal tas i bruk. Enige om at det skal være minst - 1- reserveterreng 

tilgjengelig. Det kan benyttes dersom kontakt med oppsynet sier at det ikke er rein i området 

den aktuelle dag.. Den beslutningen må tas rett før prøven. Reserveterrenget i 

Folldal/Heimtjønnshøa skal kun benyttes i nødsfall og hvis for eksempel hele vestsiden av 

E6 er full av rein. Statskog må gi klarsignal før dette terrenget skal benyttes. Da tas det 

kontakt med Trond Berger (tlf: 909 75 408) først, og evt. Jo Inge Breisjøberget (tlf: 907 52 

114) hvis ikke Trond er tilgjengelig. Hvis ok: så kan FKF selv bestemme hvor de skal gå og 

hvor mange partier det er forsvarlig å slippe i terrenget. Altså; er det 5 partier som ikke får 

benyttet terrenget vest for E6 så kan de partiene benytte reserveterrenget. 

 

Året som har gått: 

 Ingen aktivitet på vinter i FKF. Vinterprøven til Hed-Opp gikk på Kolla. Spørsmål om 

hvordan Statskog stiller seg til vinterprøver? Statskog i utgangspunktet positive, men mener 

at en må se på den totale belastningen av terrenget. Vanskelig å få dispensasjon fra 

båndtvangstiden på våren. Det kan da være fornuftig å prioritere høstaktivitetene i stedet. 

FKF tar saken med tilbake i sitt styre. Statskog kan evt. bidra med reserveterreng andre 

steder. 

 Tjuvtrening. Har vært en del kontakt mellom FKF og Statskog på dette temaet i løpet av 

sesongen. Vi er enige om at vi holder fokuset på god informasjon og gulrot. Statskog legger 

opp til dagskort i stedet for månedskort på treningsterrenget i Hjerkinnhøa. I tillegg utvides 



 

 

Nonshø terrenget med et areal rundt Hjerkinndammen. Da øker arealet fra ca 9.000 daa til ca 

15.000 daa. Statskog sjekker mulighetene for SMS salg. Utvidet kontroll i området fra i år. 

 Takseringen vil foregå som tidligere og er satt opp 6.-7. august. 


