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Driftsplan for Kongsvoll/Hjerkinn terrengene 2011 - 2014 - Statskog SF og FKF Side 2 

 

Forord 
 

Denne driftsplanen omfatter de eiendommer som er nedfelt i leiekontrakten mellom Statskog SF (Statskog) og 

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) 2011- 2014. Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom Statskog og FKF i 

november og desember 2010.  

 

Planen skal være et styringsredskap for aktivitetene som vil foregå i de terrengene som omfattes av 

leiekontrakten  mellom Statskog og FKF, datert i desember 2010.  
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1 Innledning 
 

 

1.1 Driftsplanområdets grenser 

 

Driftsplanen omfatter deler av eiendommene Kongsvoll Utmark, Kongsvoll Utmål og Hjerkinn Utmål. 

1634/62/1 og 2 i Oppdal kommune og 0511/1/1 i Dovre kommune.  

   

Totalarealet er på ca 90.000 daa. Avgrensingen av planområdet er vist i kartvedlegg 1.   

 

1.2 Planperiode 

 

Planperioden er 2011-2014. Det forutsettes årlige møter, jfr. leiekontraktens pkt 10.7 Samarbeidsutvalg, 

for gjennomgang av denne driftsplanen. Ut over dette avholdes det møter etter behov.  

 

Forslag til endringer i planen skal forelegges samarbeidsutvalget (se punkt 4.1) til uttalelse. Statskog har 

ansvaret for at driftsplanen oppdateres i tråd med de endringer som foreslås i rådet. 

 

1.3 Målsettinger 

 

Hovedmålet med driftsplanen er å:  

 

 Bevare Statskog Kongsvoll/Hjerkinn terrengene som en nasjonal arena for fuglehundsporten  i 

Norge.  

 Bidra til å fremme god jaktmoral, jaktetikk og jaktkultur i samarbeid med andre aktører og 

interesser i området.   

 Utvikle og bidra til et positivt samarbeid med lokale næringsinteressenter. 

 Bidra til økt forståelse og kunnskap om områdets naturverdier og spesielle status nasjonalt og 

internasjonalt. 

 

2 Status og vurderinger 
 

2.2 Samarbeid med andre aktører 

 Lokale næringsaktører: 

o overnattingsbedrifter 

 Kommuner 

 Dovrefjellrådet 

 Villreinnemnder og villreinutvalget 

 Jakt- og naturoppsyn (SNO) 

  

2.5 Statistikk 

FKF innhenter statistikk. 

Statskog legger inn statistikk knyttet til småviltjakt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 Handlingsdel 
 

3.1 Biologi og forvaltning  

 

3.1.1 Terrengforvaltning 

 

Mål: Forvaltningen av terrengene skal være forsknings- og kunnskapsbasert. 

 

Tiltak:  

 Aktiv bruk av kunnskap fra rypeprosjektet 2006 - 2011. 

 Årlige takseringer av rype. 

 Rapporter om observerte liryper under fuglehundprøver. 

 Statskogs smårovviltkort skal gjelde på arealene 

 

3.1.2 Informasjon og samhandling 

 

Forvaltningen er avhengig av effektive og rasjonelle måter å informere og samhandle på.  

 

Mål:   

 Et aktivt og samarbeidsorientert samarbeidsråd (se pkt 4.1). 

 Allmennheten skal ha god og enkel tilgang til informasjon om de aktiviteter som foregår på 

arealene. 

 

Tiltak: 

 Synliggjøre mulighetene for kjøp av treningskort.  

 God og oppdatert informasjon på FKF sine hjemmesider. 

 

3.2 Næring og rekreasjon 

 

Mål: Se pkt. 1.3 og 2.2.  

 

3.2.1 Småviltjakt 

Etter første helgen i oktober vil det foregå vanlig småviltjakt i området i regi av Statskog. 

 

3.2.2 Inndeling av arealene 

Statskog avsetter et reserveterreng som FKF kan benytte for å unngå konflikt med villreinjakt. 

Reserveterrenget kan disponeres etter avtale med Statskog. Reserveterrenget er vist i kartvedlegg 2. 

 

3.2.3 Rapportering 

Se leiekontraktens pkt. 8.12 og 10.2.  

 

3.2.4 Prosedyrer 

Se vedlagte prosedyreskjema. Vedlegg 3. 



 

 

 

 

 

4 Drift og gjennomføring 
 

4.1 Samarbeidsutvalg 

 

I pkt. 10.7 i leiekontrakten som er inngått mellom FKF og Statskog, er det bestemt at det skal settes 

ned et rådgivende samarbeidsutvalg med 3 representanter fra FKF sin Kongsvoll/Hjerkinn komite og 

3 representanter fra Statskog.  

 

Leder av utvalget skiftes hvert 2. år. Statskog leder utvalget i den første perioden. 

 

Samarbeidsutvalget skal sikre en løpende dialog mellom partene og påse at innholdet i denne avtalen 

blir fulgt. Utvalget skal kunne ta opp relevante saker i tilknytning til avtaleforholdet.  

 

Samarbeidsutvalget skal årlig møtes for å evaluere året som har gått, samt trekke opp linjene for videre 

forvaltning.  

Leder er ansvarlig for møteinnkallingen.  

 

5 Vedlegg 
 

Vedlegg 1 - Kart som viser terrenget leiekontrakten og driftsplanen omfatter 

Vedlegg 2 - Kart som viser reserveterrenget 

Vedlegg 3 - Prosedyrer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vedlegg 3 Prosedyrer 

 

PROSEDYRER MOT GRUNNEIERE OG FORVALTNINGSMYNDIGHETENE 
 

 
Når Aktivitet Deltagere Ansvar Informeres; Kommentar OK 

Januar/Februar Årlige møter med forvaltnings 
og værnemyndighetene 

Kongsvoll/Hjerkinn 
komiteen, 
Dovrefjellsrådet, 
Statskog og NJK 

Sekretær i 
Dovrefjellsrådet 
innkaller til møte 

Styret i FKF Vurderes på nytt når Dovrefjell 
rådet er omorganisert 
 
 
  

Februar/Mars Båndtvangsdispensasjon. 
Skriftlig søknad 

FKF søker Oppdal, 
Dovre og Folldal 
Kommuner. 

Sekretær i  FKF Sekretær i 
FKF,DU,K/H 
Komiteen, 

Når DU har satt datoer for sine 
aktiviteter 
Fellessøknad for alle 4 år 
vurderes  

Februar/Mars Båndtvangsdispensasjon i 
Landskapsvernområdene. 
Skriftlig søknad 

FKF søker til 
Dovrefjellsrådet, 
Oppdal, Dovre og 
Folldal Kommuner   

Sekretær i  FKF Sekretær i 
FKF,DU,K/H 
Komiteen, 

Når DU har satt datoer for sine 
aktiviteter 

 
Februar/Mars Søknad om dispensasjon for 

felling på prøvene før 10 
september. Skriftlig søknad 

Prøveleder søker til 
Oppdal, Dovre og 
Folldal  Kommuner 

Prøveleder Sekretær i 
FKF,K/H 
Komiteen, 

Når terminlista er klar 

 
Mars/April Informere prøveansvarlige om 

alle oppgaver i forbindelse 
med rapportering på prøvene, 
og aktivitetene i juli/august 

Alle prøvearrangører  
Skriftlig 

Sekretær i  FKF Styret i 
FKF,DU,K/H 
Komiteen, 

Fellingsrapport, 
bestandstrapport. Skjema 
sendes prøveansvarlige. Dette 
kan gjøres sammen med info i 
januar/februar  

Juni Evaluerings- og 
planleggingsmøte 

Samarbeidsrådet for 
Statskog 
Kongsvold/Hjerkinn 
terrengene 
Prøveledere etter ønske 

Leder i 
samarbeidsrådet 

Styret i FKF 
Prøveledere 
DU 

Statskogs profilering og 
eventuell tilstedeværelse på 
prøvene avtales her 

 

 

 

PRØVELEDERS OPPGAVER FØR PRØVENE 
 

 
August/september Etablere kontakt med 

oppsynsledere for 
villreinjakta i forkant av 
fuglehundprøvene kan 
det være aktuelt å 
undersøke om det er 
villrein i området, eller 
det kan oppstå 
situasjoner underveis 
som dere ønsker å 
rapportere om. 

Prøveleder 
kontakter 
oppsynsledere. 

Prøveleder Sekretær i FKF SNO, Dombås:48073752,Oppdal 
Bygdealmenning:  72 42 02 77 / 482 12 
691/ 482 12 690,Dovre Fjellstyre:  61 24 
14 92/ 959 63 314 
Kontakt  oppsynsledere  i Snøhetta 
villreinutvalg og Knutshø villreinutvalg 
senest kvelden før hver jaktprøve som 
måtte foregå samtidig med villreinjakta 
(20.8-19.09). 
Snøhetta: Arne Granlund 92601937 
Knutshø:  Dovre/Folldal  Odd Enget 
97977045 
                 Oppdal: Ingolf Røtvei 48212691 
 
 
  

August/september Oppdaterte kart over 
alle terrengene 

Prøveleder 
kontakter sekretær i 
FKF 

Prøveleder Sekretær i FKF 

  
August/september Kontakte Statskog om 

eventuell bruk av 
reserveterreng 

Prøveleder 
kontakter Statskog 

Prøveleder Sekretær i FKF Arrangøren skal til enhver tid ha 
tilgjengelig reserveterreng i beredskap. 
Bruk av reserveterreng i Heimtjønnshøa 
kan bare skje etter nærmere avtale med 
Statskog, Trond Berger 90975408  

 

PROSEDYRER ETTER PRØVENE 
 

Oktober Sende bestandsrapport 
til Statskog 

Prøveleder Prøveleder Sekretær i FKF  



 

 

Oktober Fellingsraopport til 
Statskog og giver av 
dispensasjoner i Folldal 
og Oppdal kommuner 

Prøveleder Prøveleder Sekretær i FKF  

Oktober Etter at 
fuglehundprøvene er 
gjennomført på høsten 
skal det sendes rapport 
til Dovrefjellrådet innen 
1. november hvert år. 
Rapporten skal 
inneholde oversikt over 
tidspunkt, terreng, antall 
deltagere, klasse/antall 
hunder, evt. antall 
oppflukter/ca. antall 
ryper og om det er 
observert villrein. 

Prøveleder og 
sekretær i FKF 

Sekretær i FKF Styret i FKF,K/H 
Kommiteen, 

 

 

 


