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Arrangører av prøver på Kongsvold/Hjerkinn DU

Informasjon til arrangører av prøver på Kongsvold/Hjerkinn
1 Bakgrunn
Som leserne vet har FKF avtaler med Natalie Holaker, Statskog og Nasjonalparkstyret knyttet til
vår aktivitet på Kongsvold/Hjerkinn. FKF ber arrangørene om å sette seg inn i vedlagte
informasjon som er ment for å sikre at gjennomføring av prøvene blir iht. de retningslinjer vi har
fått fra grunneiere og Nasjonalparkstyret.
2 Innhold
Mappen inneholder forskjellig informasjon, se vedlegg:
a) Informasjonsskrivet (dette)
b) Vilkår for fuglehund prøvene i verneområdene på Dovrefjell i perioden 2019-22.
c) Oversiktskart alle terreng.
d) Kart over det enkelte terreng, 1-11, med informasjon.
2.1 Vilkår
Arrangørene bes gjennomgå vilkårene, vedlegg a, under første dommermøte og spesielt
fokusere på.
•

Avgrensing av terreng
o

Oversikten viser anbefalt utnyttelse av 11 terreng vedlegg b og c 1-11, spesielt fredager
under store prøver vil det være nødvendig og benytte alle terrengene første dag. FKF
minner her om begrensningen på 200 ekvipasjer pr dag. Arrangørene står selvsagt fritt til
å slå sammen terreng om man finner det hensiktsmessig. FKF minner om rutiner for å ta i
bruk reserveterreng Heimtjønnshøa.

o

Det anbefales at prøveleder gir retningslinjer om hvordan terreng bør gås for å unngå at
ulike parti forstyrrer hverandre.

o

Arrangøren skal alltid ha minst ett av de elleve terreng i reserve i tilfelle konflikt med
reinsjakten andre steder, fortrinnsvis ett av Kolla terrengene. Dersom det pga konflikt
med reinsdyrjakten blir umulig å avvikle alle partier (maks. 200 hunder) kan Trond Berger,
Statskog , kontaktes (90975408)for bruk av reserveterreng Heimtjønnshøa.

o

Prøveleder har ett særskilt ansvar i å sette seg inn i vilkår og bestemmelser. I tillegg må
arrangørene sette seg inn i pålegg om rapportering
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3 Konklusjon
FKF ønsker med dette arrangørene lykke til med gjennomføringen.

ARRANGØRERS ANSVAR
PROSEDYRER FOR AVHOLDELSE AV JAKTPRØVER PÅ
KONGSVOLD/HJERKINN
For de av jaktprøvene som måtte foregå samtidig med villreinjakta (20.08 – 16.9.) samt prøvene
etter villreinjakta, gjelder følgende bestemmelser:
1. Prøveleder skal ta kontakt med oppsynsledere i Snøhetta villreinutvalg og Knutshø villreinutvalg
senest kvelden for hver jaktprøve. Dersom oppsynsledere gir tilbakemelding om at villreinen
står så langt vekk fra terrengene som blir brukt slik at det ikke er nødvendig med henvendelse
fra arrangøren, noteres dette i skjemaet som skal sendes Dovre- og Sunndalsfjella
Nasjonalpark, se pkt. 7.
2. Dersom partene ikke blir enige, blir saken endelig avgjort av utleier. SNO Hjerkinn: 480 73752,
eller Oppdal Bygdealmenning 72 42 02 77/482 12691 eller Dovre Fjellstyre 918 35424. Det tas
kontakt med oppsynsledere i Snøhetta villreinområde og Knutshø villreinområde senest kvelden
før og - om nødvendig - hver eneste morgen i løpet av prøven for å få avklart at det ikke er
kommet inn noen villrein på noen av terrengene i løpet av foregående natt. DETTE ER MEGET
VIKTIG OG MÅ FØLGES OPP.
Snøhetta: Bjørn Sæther, 414 59647 – oppsynsleder vest.
Knutshø: Oppdal + Hjerkinnutmålet): Ingolf Røtvei, 482 12691
Folldal: Odd Enget, 979 77121 – oppsynsleder øst
Til alle arrangører:
1. Arrangøren skal alltid ha minst ett av de elleve terreng i reserve i tilfelle konflikt med
reinsjakten andre steder. Følgende terreng skal pga reinstrekk, primært settes av til
reserveterreng, KOLLA JERNBANE, alt KOLLA KALDVELLA.
2. Dersom det pga konflikt med reinsdyrjakten blir umulig å avvikle alle partier (maks 200
ekvipasjer pr. dag) på restterrengene, kan prøveleder kontakte Trond Berger i Statskog,
mob. 909 75408, tbe@statskog.no . Statskog tillater ikke bruk av Heimtjønnshøa utover
ved slike anledninger.
3. For alle arrangørene på Kongsvold skal det etableres kontakt med Statskog vedrørende
både nettprofilering av dem som grunneier, samt fysisk/praktisk profilering av Statskog
ved hovedkvarteret under prøven. Dersom de selv ønsker det, skal Statskog kunne være
tilstede og gi deltakerne informasjon om Statskog.
4. Det er gitt tillatelse til å felle inntil 10 ryper i forbindelse med VK-finale, CACIT-prøver og
Norgesmesterskap. Det er ikke tillatt å felle ryper i Gåvålia-terrengene. Felte ryper
tilfaller arrangørklubben. Fellingsrapport om antall felte ryper og i hvilket område disse
er felt sendes Oppdal kommune og Dovre kommune innen oktober.
5. For prøver som arrangeres før 10. september, må det søkes om tillatelse til felling hos
de respektive kommuner. Dette vil FKF sørge for og vil gi tilbakemelding til arrangøren
når tillatelsen i tilfelle foreligger.
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6. Innen oktober skal det sendes bestandsrapport til Statskog. Partistatistikken som viser
oppflukter etter at prøvens skjemaer er registrert, er ikke utfyllende nok for
bestandsrapporten til Statskog. Det anbefales å utarbeide et eget statistikkskjema som
dommerne får utdelt og må utfylle i løpet av dagen. Hvis dere kan inkorporere en rubrikk
som indikerer antall kyllinger pr. kull (som kan være i flere oppflukter), er det et pluss.
7. Innen oktober skal det sendes fellingsrapport til Statskog med angivelse av antall felte
ryper og i hvilket område disse er felt.
8. Rapport fra prøven (v/prøveleder) som viser antall deltakere/hunder, planlagte og brukte
terreng og ulike erfaringer med gjennomføring av prøven, oversendes innen oktober til
FKF, Statskog, Oppdal kommune og Dovre kommune. Nasjonalparkstyret har satt fristen
for oversendelse av sin rapport til 1. november hvert år.
Denne rapport skal inneholde oversikt over tidspunkt, terreng. antall deltakere,
klasse/antall hunder, evt. antall oppflukter/ca. antall ryper og om det er observert villrein i
noen av terrengene.
FKF gjør spesielt oppmerksom på følgende:
Det er viktig at arrangørene utviser stor aktsomhet og tar hensyn dersom det skulle være villrein
i området. Vi har fått presisert fra vår forhandlingspartner at ved brudd på vilkårene eller
dersom det skulle vise seg at arrangementene medfører negative konsekvenser av betydning
for dyrelivet i området, kan tillatelsen når som helst trekkes tilbake! Det må også presiseres
overfor deltakerne ved hvert opprop at det er strengt forbudt å slippe hund i terrengene når man
ikke lenger er aktiv deltaker. Dersom dette blir observert, kan det ødelegge for vår adgang til
Kongsvoldterrengene i årene fremover og en slik oppførsel vil det bli slått hardt ned på!
FKF forventer av arrangører at prosedyren blir gjennomgått og at ovennevnte retningslinjer blir
fulgt. FKF forventer også at årets rapportering til de berørte instanser vil bli utført i henhold til
ovennevnte frister.
FKF ønsker lykke til med jaktprøvene!
Ved spørsmål kontakt Ellen B. Dobloug, epost ellenbd@online.no, mob. 413 25189
Adresser til bruk ved rapportering:
SB Skog, Fredensvoldveien 2, 2408 Elverum (Statskog)
Epost: keo@statskog.no
Dovre kommune, 2662 Dovre
Epost: postmottak@dovre.kommune.no
Oppdal kommune, 7340 Oppdal (Kari Anne Kaxrud Wilber)
Epost: post@oppdal.kommune.no
Nasjonalparkstyret for Dovrefjell-Sunndalsfjella v/Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626
Lillehammer
Epost: fmoppost@fylkesmannen.no
Ved hast: Direktekontakt forvaltere og SNO Hjerkinn:
http://nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Kontakt/
SNO, se lenke over.
Dovrefjellrådet, Rådhuset, 2500 Tynset
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Lensmannen i Dovre-Lesja, 2660 Dombås
Lensmannen i Oppdal, Rådhuset, 7430 Oppdal
FKF, Fartvegen 270, 2324 Vang H.
Epost: ellenbd@online.no

