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1. Høstens erfaringer. 

Rapport fra de fire høstprøvene ble gjennomgått. Det var ingen ytterligere 

kommentarer til rapportene med unntak av for NPKs prøve. Her forelå en lang 

mailutveksling om mulig overtredelse av grenser. Partene var enige om at 

utsagnene ikke tydeliggjorde hva som virkelig hadde skjedd og at den spesifikke 

saken derfor ikke ville bli ytterligere fulgt opp. 

Under høsten har det vært en del henvendelser fra prøvearrangører til Statskog 

om leie av tilleggsterreng. Statskog vil i framtiden ikke leie ut/tillate bruk av 

slike tilleggsterreng etter henvendelse fra arrangører. Unntak er henvendelser 

som kommer som beskrevet i avtaleverket og begrunnet med reinsdyr i større 

deler av de leide terreng. 

Statskog minnet for ordens skyld også om at terrengarbeider i forbindelse med 

dommerutdanning skal foregå i de terreng som ligger under Hjerkinn 

landskapsvernområde og ba om at avsatt reserveterreng fortrinnsvis var Kolla 

Jernbanen og/eller Snøheimveien. Dette siste fordi reinens trekkvei er sårbar i 

disse områder. 

 



Det ble konkludert med at FKF skal sende skriv til arrangerende klubber med 

over nevnte konklusjoner samt en påminnelse om avtalens begrensning til 200 

startende hunder pr dag. 

 

2. Leieavtalen. 

Leieavtalen for Kongsvoll-Hjerkinn mellom Statskog og FKF/NKK gjelder fram til 

31.12.2014. Det er målsetningen å konkludere en ny avtale i juni 2014 i 

forbindelse med et nytt møte i samarbeidsutvalget. Partene framkommer med 

eventuelle ønsker om endringer/tillegg før dette møtet.  

Statskog varslet at de ønsket dato for avslutning av reinsdyrjakten flyttet en til 

to uker og at de ønsket beholdt begrensningen på 200 starter pr dag. For øvrig 

ga begge parter uttrykk for at avtalen enkelt ville kunne forlenges til å gjelde 

ytterligere en periode. 

 

3. Nasjonal arena for fuglehundsporten. 

Partene var enige om at en diskusjon over dette tema ikke skulle påvirke 

inngåelse av en forlenget leieavtale som behandlet under punkt 2. Videre var 

alle inneforstått med at en avtale utover den generelle leieavtalen måtte 

behandles på høyere hold internt i Statskog og av FKFs/NKKs styre og 

respektive representantskaper. 

Det var på forhånd sendt ut to notater, punktene under referer seg til punktene 

i notatet om visjon. 

1. FKF deltar aktivt i arbeidet for å hindre ulovlig trening med hund. Gjennom en 

offisiell ” status”vil FKF bruke virkemidler som utestenging fra prøver med mer. 

Det ble presisert at dagens oppsyn ikke skulle svekkes, men at et 

reaksjonsmønster på ulovlig trening slik man har det for andre forseelser i FKF, 

både ville være raskere og mer avskrekkende for ivrige fuglehundfolk. For å 

bruke et slikt reaksjonsmønster, må det lages et grunnlag i FKFs/NKKs lover og 

retningslinjer. FKF utreder dette. 



2. Avtalen om jaktprøver, omtrent som den er i dag, bibeholdes. Dette punktet 

er behandlet over. 

3. Fuglehundklubbenes forbund ”leier” småviltjakten, men stopper samtidig all 

jakt på området. Statskog ga klart uttrykk for at dette, selv om de økonomisk 

ble kompensert, ville være i konflikt med deres strategi for allmennheten hvor 

de stiller seg som garantist for tilgang til jakt og fiske. Statskog drøfter saken 

internt og kommer tilbake med et svar. 

4.FKF leier treningsterrengene, men stopper samtidig bruken. Partene var raskt 

enige om at dette punktet ikke var aktuelt da dette er terreng som ikke 

omfattes av leieavtalen og dermed ikke var tenkt inn i området 

”Fuglehundsportens nasjonale arena”. Videre ga Statskog uttrykk for konflikten 

med deres strategi for allmennhetens tilgang. 

5. Stenger terrengene for vinterprøver. FKF har mulighet for ikke å innvilge 

vinterprøve i terreng omfattet av løpende avtale dersom man fant at dette gikk 

utover rypebestanden. Partene tok ikke stilling, eventuelt tas dette senere. 

 

5. Orientering til fylket.  

I forbindelse med en pågående høringsrunde, er FKF oppfordret til å redegjøre 

til fylket om sitt bruk av K-H terrengene. Utkast av 11.12 var sendt ut før møtet. 

Statskog hadde ingen konkrete kommentarer og FKF vil fullføre utkastet og 

sende dette over til fylket i løpet av desember. 

 

6. Eventuelt. 

Statskog la fram en artikkel fra Fuglehunden som var kritisk til flere forhold 

rundt Kongsvoll-Hjerkinn terrengene. FKFs representanter sa seg enige i at de 

heller ikke kjente seg igjen i artikkelens beskrivelse av en rekke forhold. Videre 

oppfordret de Statskog til å skrive et tilsvar som FKF kunne være behjelpelig 

med å få inn i Fuglehunden. 
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