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Til stede:  

Fra Statskog:          :    Runar Rueslåtten og Kristian Eiken Olsen 

FraKongsvoll/Hjerkinn komiteen : Ola Øie, Olaf Q. Dobloug og Knut Fredheim, FKF-

styrets representant i K/H-komiteen  

Referent: Olaf Q. Dobloug 

  

 

Runar Rueslåtten har blitt ansatt i Statskog etter Trond Berger.  Ettersom han er ny i denne 

sammenhengen, foretok hver møtedeltager en kort presentasjon av seg selv. 

 

Sak 01/21: Referat fra siste møte 20.2.2020 

Ingen kommentar. 

 

Sak 02/21: FKF sin aktivitet 
 Knut redegjorde kort om hoveddelene i FKF sin aktivitet i Hjerkinn/Kongsvoll 

området. 

 

Sak 03/21: Gjennomgang av kontrakten for hovedavtalen 

  -10.5 Felling av fugl 

Det er avtalt at det er rett til felling av max. 10 ryper i finaler.  

Statskog har fortsatt positiv holdning til dette. 

På grunn av at en del av terrengene på Kongsvoll befinner seg i mer enn en 

kommune, må FKF søke Miljødirektoratet som sist sesong gav tillatelse til 

felling (i NM finale) med varsel om at FKF ikke kunne regne med det for neste 

år. 

Hvis FKF ikke får tillatelse til felling, blir det en vurdering å avholde jaktprøve 

uten felling eller flytte prøva til et senere tidspunkt slik det har vært tidligere. 

Kanskje og vurdere å bestemme hvor finalen skal gå tidlig å søke den 

kommunen det terreng man ønsker å benytte ligger i. 

 

-10.7 Dialogmøte 

Enighet om at det er meget viktig å holde dialogmøte, helst som fysisk møte 

når pandemien er over. 

Også enighet om at punktets oppfordring om møte med 

verneområdeforvaltningen blir fulgt opp. Evt stikke innom kontoret på 

Hjerkinn og fortsatt invitere til arrangementene for å holde kontakten. 

Dovrefjellrådets sekretær, Carl S. Bjurstedt har fått noe redusert stilling etter at 

det er ansatt en person til. 

 

Sak 04/21: Samarbeid  

Det ble fra begge parter framhevet at man var godt fornøyd med samarbeidet. 

 

Sak 05/21: Organisasjonsjustering hos Statskog 
Runar Rueslåtten har tatt over jobben til Trond Berger og blir kontaktperson. 

Han har base på Lillehammer, men er ofte innom på Hjerkinn. Kristian  



 

 

 

 

fortsetter med det formelle som avtaler ol.  Ellers har Statskog tilsatt en person 

til i Trøndelag , - noe som gjør at de vil ta mer oppsyn/tilsyn selv i 

Dovreområdet. 

Statskog har og rammeavtale med Statens Naturoppsyn. 

 

Sak 06/21: Dressurområdet 

Flott tiltak som er meget godt tatt imot av alle. Ingen har hørt noe negativt. 

Meget godt eksempel på hvor godt vi samarbeider. Viktig også at det er 

positivt for begge parter. 

Viktig for Statskog i slike saker at FKF er en paraplyorganisasjon . 

 

Sak 07/21: Utviklingen av slike verneområder 

Viktig å samsnakke litt om utviklingen på området. 

Viktig å holde seg orientert og gjerne holde kontakten med miljøet som 

arbeider med dette, f.eks. gjennom å invitere til besøk på jaktprøvene. 

 

 

 

 


