REFERAT FRA DIALOGMØTE FKF, KONGSVOLL/HJERKINN KOMITEEN OG
STATSKOG
Sted Statskog Lillehammer
20.02.2020 KL 1300-1500

Til stede:
Hans Einar Enoksen FKF, Ola Øie Kongsvoll/Hjerkinn komiteen, Olaf Dobloug
Kongsvoll/Hjerkinn komiteen, Kristian Eiken Olsen Statskog Sør-Norge og Trond Berger
Sør-Norge.

Fravær:
Knut Fredheim FKF styrets representant i Kongsvoll/Hjerkinn komiteen

Referent: Hans Einar Enoksen
Gjennomgang av referat fra dialogmøte 2019
Det meste fra referatet fra 2019 er gjennomført.
Sak 03/19 er etter dialogmøtet 8.1.2019 drøftet på ledermøtet i Statskog
sentralt. Avtalen fra 2015 ble videreført og det er ønskelig at dette
fremkommer skriftlig.
Sak 05/19 Krav til hunder som takserer.
FKF fremsender et forslag til Statskog.
Gjennomgang av kontrakten 1.1.2019-31.12.2022
Kontrakten ble gjennomgått og det oppleves som en god kontrakt for
begge parter. Det er viktig å huske på rapporteringen 1.november hvert år.

Sak 01/20:

Gjennomgang av aktivitet på Kongsvoll i 2019
FKF gikk gjennom historien for jaktprøvene på Kongsvoll og betydningen for
denne arenaen, aktiviteten og rapportene som er utarbeidet for sesongen 2019.
Det har vært et spesielt år for fuglehundsporten på grunn av den mystiske
hundesykdommen. Det medførte at flere av høystatusløpene ble flyttet frem i
tid. Statskog er fornøyd med måten jaktprøvene gjennomføres på,
rapporteringene og prosedyrene fungerer etter hensikten. Det er ønskelig at
rapportene som sendes Nasjonalparkstyret også sendes Statskog. Det er
registrert liten eller ingen tjuvtrening på Kongsvoll de siste årene. Noe av
årsaken til dette kan være at brudd på lover og regler er regulert gjennom vårt
jaktprøveregelverk med dertil disiplinære reaksjoner som utestengelse fra
arrangement mm. Personer som blir tatt for tjuvtrening på Statskogs sine
terreng i tilknytning til Kongsvold/Hjerkinn rapporteres til FKF for behandling
i deres disiplinærorganer.

Sak 02/20:

Dressurområde Hjerkinn
Trond Berger gikk gjennom planene og tegningene for dressurområdet for
Hjerkinn. Det blir et inngjerdet område på rundt 113 mål, men det skal prøves å
få det utvide noe. Det er enighet om å gå videre med prosjektet med håp om at
det kan være ferdigstilt til uke 33.
Statskog har prosjektert med at dette vil koste rundt 160.000kr. Det er ønskelig
at dette nedbetales på rundt 10 år. Det er overkommelig for FKF med en
leieavtale på 10000-16000kr årlig. Utforming av kontrakt gjøres av Statskog.
Dressurområdet bør få en midlertidig kontrakt som regulerer alle formål fram
til 31.12.2022. Etter dette bør dressurområdet inngå i kontrakten for leie av
terreng på Kongsvold/Hjerkinn når den reforhandles 1.1.2023
FKF vil fremleie dressurområdet til en lokalklubb tilsluttet FKF for den daglige
driften av anlegget. FKF lager regler for bruk av området. Området skal være
åpent for alle, men det vil gis fortrinn til fremleier når de planlegger aktivitet.
Kristian E Olsen skal sjekke ut hvordan betalings metode som er ønskelig brukt
fra Statskog sin side. Det må være enklest mulig og QR-kode system for
betaling er en fordel.
FKF får tillatelse til å sette opp gapahuk og bålplass inne på området. Dette må
finansieres av egne midler. Det må søkes kommunen om tillatelse.

Sak 03/20:

Felling på Kongsvoldprøvene før jaktstart
Det må søkes Miljødirektoratet (MD) om felling før jaktstart når terrengene går
over to kommuner. Finaleterrenget på Kongsvold blir delt i to av
kommunegrensen mellom Oppdal og Dovre kommune. Det har vært felling på
Kongsvold i over 100 år og FKF fikk først avslag på søknaden. FKF søkte om
omgjøringsvedtak med ytterligere begrunnelse. Søknaden ble etter dette
innvilget, men det var ikke sikkert det ville bli gitt for fremtiden med en
begrunnelse gitt av MD. FKF har fått Jo Inge Breisjøberget til å vurdere
begrunnelsen fra MD med sin fagkunnskap om rypa. FKF vil etter dette
oversende en søknad om felling på Kongsvold til MD. Statskog vil bli
informert om utfallet av saken.

