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Norsk villreinsenter nord 
Hjerkinnhusvegen 33 
2661 Hjerkinn 

Kontakt 
Sentralbord  +47 61 26 60 00 
Saksbehandler  +47 61 26 62 07 
fminpost@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/dovrefjell 

Saksbehandler Carl Severin Bjurstedt Vår ref. 2019/754-4 (432.3) Deres ref.  Dato 09.05.2019 

Vilkår for fuglehundprøvene i verneområdene på Dovrefjell 2019-22 

Vilkårene ble vedtatt av nasjonalparkstyret 3.5.2019 sak 10/2019 som del av 
dispensasjon til å avholde fuglehundprøver i tråd med vilkår nedenfor. 
 

1.  Prøveprogram 
Dispensasjonen gir følgende rammer for  prøveprogram: 
 
• Inntil 7 dager med dommeropplæring og –autorisasjon i tida ca. 5. – 20. august slik: 

o 3 dager med dommertrening (ca. 10 partier à 10-14 ekvipasjer maksimalt 
140 ekvipasjer per dag) 

o 4 dager autorisasjonsprøver (inntil 9 partier à 8-12 ekvipasjer – maksimalt 
120 ekvipasjer per dag) 

I noen av disse dagene kan det bli gjennomført taksering av rype i prøveterrenget i 
regi av Statskog SF. Takseringen skal skje etter gjeldende retningslinjer for taksering og 
etter fastlagte linjer. Det er en forutsetning at den samla aktiviteten av dommerprøver 
og taksering ikke overstiger maksimaltallet på 140 ekvipasjer pr. dag. Dersom 
takseringen ikke kan kombineres med prøveprogrammet, skal dommeropplæringen 
eventuelt flyttes ut av nasjonalparken på takseringsdagene. 

 

• 13 dager jaktprøver fordelt på 4 helger fra 21. august: 
o Tre helger fredag til søndag (3 dager) 
o En helg torsdag til søndag (4 dager) 
o For jaktprøvene settes et maksimalt deltakerantall på 200 ekvipasjer per 

dag. 
 

Forvaltningsmyndigheten skal når terminlisten er lagt og senest 1.7. hvert år få 
tilsendt oversikt over prøveprogrammet kommende høst. 
Det  forutsettes at det er gitt kommunal dispensasjon fra bestemmelsen om generell 
båndtvang i hundeloven. 

2.  Avgrensing av terreng 
Prøvene skal foregå innenfor avgrensinger vist i kart neste side 
Avgrensningene gjelder i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Knutshø landskapsvernområde og i 
Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern. Se 
http://nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Verneomrade/... 
• Avgrensingene (våre – røde streker på kartet neste side) som GPX-fil: 

Fuglehundprovegrenser.gpx…    

http://nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Verneomrade/
https://www.dropbox.com/s/51oaw1xj6sxzc0a/Fuglehundprovegrenser.gpx?dl=0
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Grenser for prøveterrengene til Fuglehundklubbenes forbund 2019 … 

Kartet viser prøveterrengene.  
Blå linje- grense for område leid av Statskog – til orientering. 

Rød linje viser avgrensing i tillatelsen fra nasjonalparkstyret. Denne er bindende. 
 Vest: Kote 1300 I lia mot Nystugguhøa / Salen og rundt Vesle Nystugguhøa til punkt rett sør for 

høyde 1306, i rett linje SV ned over Stropla og videre til grene Kongsvoll utmål og langs denne til 
Snøheimvegen. 

 Øst: Opp til ca. kote 1360 langs Knutshøene, sør for linje rett østover fra skar nord for høyde 1298 
nordre Armodshøi 

Til orientering er lagt gjennomsiktig rød farge på forbudt område. (Med forbehold om at deres egne 
grenser er korrekte i sørøst.) 
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3.  Hensyn til villrein og villreinjegere 
Det skal tas tilbørlig hensyn til villrein og villreinjegere i prøveområdet: 

Prøvearrangør skal ha tilstrekkelig reserveareal (tilstrekkelig antall reserve prøvefelt) 
tilgjengelig.  Areal på motsatt side av E6 kan være reserveareal for hverandre, da det er lite 
sannsynlig med rein på begge sider samtidig. 

Om det under prøvene oppdages rein i terrenget, skal videre rute legges om slik at reinen så 
langt råd ikke forstyrres. 
Om det er rein i eller sannsynlig på vei inn i prøveområdet skal nye partier gå ut i reserve- 
terreng. Disse punktene skal praktiseres i nært samarbeid med jakt- og fjelloppsyn, Statens 
naturoppsyn og forvaltningsmyndigheten. De to siste har myndighet til å pålegge flytting. 
 

4.  Rapportering 
Forvaltningsmyndigheten skal etter prøvene, senest 1. november hvert år, ha rapport 
fra prøvene.  
Rapporten skal skje på fastlagt skjema (vedlagt – neste side). 

Deltakere / dommere skal om forvaltningsmyndigheten eller samarbeidende 
forskningsinstitusjoner ber om det, medbringe tildelte GPS-peilere under prøvene, eventuelt 
registrere aktiviteten med egnet app på mobiltelefoner etter nærmere bestemmelse fra 
nasjonalparkforvalter. 

 
Tillegg etter møtet i nasjonalparkstyret jf forrige avsnitt:    
Deltakere og dommere som har smarttelefon, skal installere appen “Ferdast” (Google Play 
og   App Store) og registrere bevegelsene I terrenget med denne.  

Enkel manual for nedlasting, installering /klargjøring og bruk her…

https://www.dropbox.com/s/iw11b4unfu07wt6/Ferdast%20%28Park%20Track%29%20-%20kort%20manual.pdf?dl=0
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Rapportering fuglehundprøver verneområdene på Dovrefjell 20___  
Rapportering - vilkårene pkt. 4.  

Hvilken prøve / kurs:   

Arrangør (klubb):   

Ansvarlig prøveleder:   
  

Ukedag (tor, fre…) Dato (MM.DD) 
# 
partier 

# ekvi-
pasjer 

Flyttet 
#partier? 

Kontakt 
oppsynsleder Obs. rein? 

1             

2             

3             

4             
Forklaring til 
kolonne (der det 
trengs): 

    Ekv-
ipasje = 
1 hund 
+ fører 

På grunn av 
villrein.  
Ja / nei 

Angi hvordan, + 
initialer til 
vedkommende  

Har noen sett 
rein? Nei/ja. 

       
Kontaktinfo: 
Oppsynsleder vest (Snøhetta VRO): Bjørn Sæther 414 59 647 Bjorn.Sether@fjellstyrene.no 
Oppsynsleder øst (Knutshø VRO 
Oppdal + Hjerkinnutmålet): Ingolf Røtvei 482 12 691  ingolf@oppdalbygdealmenning.no  
Oppsynsleder øst (Folldal) Odd Enget 979 77 121 folldal@fjellstyrene.no  
Statens naturoppsyn, Hjerkinn:  Arne J. Mortensen 480 73 752 arne.johannes.mortensen@miljodir.no  

Carl S. Bjurstedt 907 70 908 fmopcsb@fylkesmannen.no 
Dovrefjell nasjonalparkstyre: 

Lars Børve 911 79 701 fmoplbo@fylkesmannen.no 
(Oppsynsledere kontaktes på mobil kvelden før hver prøvedag. Om ikke de svarer, kontakt primært SNO) 

 
Skjema sendes: fminpost@fylkesmannen.no  (Skann eller fil med utfylt skjema) 
Eller på papir: Dovrefjell nasjonalparkstyre, postboks 987, 2626 Lillehammer  
Eventuelle merknader: (Bruk baksiden)  
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