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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forslag om å utvide treningstilbudet for trening av fuglehund. 
 

Saksopplysninger og vurdering 

Fjellstyre leier bort et treningsterreng for fuglehund til Øystre Slidre jeger-og fiskerforening. 

Terrenget ligger i området mellom Bjødnhølen – Skindrotjedne – Perstjednet og Sandvatnet. Perioden 

for bruk av terrenget er fra 21. august til 10. september. Dette leieforholdet har vart siden ca 1970. 

Utover dette er det ikke lagt til rette for trening av hund i statsallmenningen. 

 

Bruk av løs hund er regulert av Lov om hundehold (Hundeloven) 

 Hundeloven § 6 fastsetter båndtvangsperioden i Norge fra 1. april til 20. august. Kommunen er 

i samme bestemmelse gitt adgang til å utvide båndtvang bl.a. i forhold til når beitedyr normalt 

går ute. I kommunal forskrift har Øystre Slidre kommune fastsatt båndtvang til 30. september. 

 § 8 i hundeloven: ”Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke 

av grunneieren, eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen. For statsallmenning 

gis samtykke av fjellstyret…” 

I perioden 1. oktober til 31. mars er det ikke båndtvang. Dvs. det er lov å slippe hunder løs, men 

dersom en skal trene hunden, for eksempel i forbindelse med jakt, er det nødvendig med grunneiers 

tillatelse. I statsallmenning har fjellstyret denne myndigheten. Grensegangen mellom det å gå med 

hund løs, og aktiv trening på vilt, er ikke klar. Vi vet imidlertid at det foregår aktiv trening av 

fuglehunder i statsallmenningen, også utenfor vanlig jakttid. Utenfor båndtvangstid har det ikke vært 

reagert på det, fordi det ikke har vært kjøreregler for slik trening. For å få denne aktiviteten inn i 

ordnede forhold, bør derfor fjellstyret innføre et treningstilbud også vinterstid. 

 

For å spre aktiviteten, og for at det skal være flere områder å trene i, bør et slikt tilbud gjelde hele 

statsallmenningen og Heimdalen, med unntak av de områdene som ligger innenfor Langsua 

nasjonalpark. I Kjølaåne naturreservat og Haldorbu landskapsvernområde bør det åpnes for trening av 

fuglehund, særlig på grunn av arrondering, og at disse verneområdene ligger i nærheten av 

vinterparkeringsplassen på Seltølhøgda. 

 

Utenfor verneområdene avgjør fjellstyret om det skal åpnes for trening av hund. Innenfor 

verneområdene bør fjellstyret ta kontakt med Nasjonalparkstyret. Det er ikke helt klare regler om 

disse forhold i forskriftene, og forvaltningsplanen for Langsua er ikke ferdig. Forskrift for Kjølaåne 

naturreservat § 3 har et generelt forbud for å slippe hund løs, men det er i § 4 åpnet for unntak, bl.a. 

slipp av hund i perioden 1. oktober til 31. mars. Det er også åpnet for bruk av hund under jakt i 

samsvar med gjeldende lovverk, dvs. ut februar. Det er litt uklart hva som gjelder for LVO og NP. Det 

er særlig viktig å få tillatelse til å innlemme den delen av Kjølaåne naturreservatet i statsallmenningen,  
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som del av treningsområdet. Det er derfor viktig å søke nasjonalparkstyret om dette. Dette gjøres etter 

at dette fjellstyrevedtaket er gjeldende. 

 

Ved å ta i bruk så stort område er det lite trolig at trening med fuglehund blir konfliktfylt i forhold til 

annen arealbruk. I oktober foregår det ennå småviltjakt med og uten hund, mens jaktinnsatsen i 

november/desember er svært beskjeden. Det samme vil det nok også være for trening med fuglehund. 

Nye jakttidsforskrifter åpner for elgjakt fram til 23. desember. En regner likevel ikke med at det skal 

medføre brukerkonflikt. Trening av fuglehunder vil nok være mest interessant i februar/mars, når 

dagene blir litt lengre. Et regulert tilbud med løsing av treningskort vil være mindre konfliktfylt enn 

om det trenes uten et formalisert tilbud. 

 

I forhold til tamreindrift, er eventuelle problem med løshunder i de situasjoner der hundeeieren ikke 

tar tilstrekkelig hensyn. Utenom tida for båndtvang kan episoder der hund jager rein, skje uavhengig 

av om trening med fuglehund er formalisert. Åpning av formalisert trening med fuglehund fram til 31. 

mars, bør ikke være konfliktfylt i forhold til tamreindrifta. 

 

Det kan være vanskelig å sette klar grense mellom trening som krever tillatelse (dvs. treningskort), og 

ferdsel med løs hund som ikke krever tillatelse. Formålet med turen og faktisk adferd er viktig 

moment i denne sammenheng. En regner ikke med at håndheving av dette blir noe problem. 

 

Saken bør legges ut til ettersyn på fjellstyrets nettsider. 

 

Samtidig med at det åpnes for trening av fuglehund vinterstid, bør fjellstyret åpne for muligheten for å 

selge treningskort for fuglehund som alternativ til jakt fra 15. september. Dette kan i så fall benyttes 

dersom takseringsresultater er så svake at det ikke er forsvarlig med jakt. Dette blir i så fall et 

begrenset salg i en periode fram til for eksempel 31. oktober. Fra 1. november til 31. mars bør det 

være lettere å få treningskort. 

 

Salg av treningskort bør skje gjennom Inatur. Vedrørende korttyper og priser, så bør dette drøftes i et 

senere vedtak. Men det bør legges opp til at innenbygdsboende som har løst sesongkort for småviltjakt 

med hund, bør få inkludert trening med hund fram til 31. mars. 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Hundeloven § 8 åpner fjellstyret for: 

 Trening av fuglehunder i Øystre Slidre statsallmenning og Heimdalen åpnes for alle mot løsing 

av treningskort i perioden 1. november til 31. mars. 

 Begrenset salg av treningskort for fuglehund i perioden 15. september til 31. oktober. 

Eventuelt kortsalg avgjøres av fjellstyret gjennom vedtak etter lirypetakseringen i august. 

 

Korttyper og priser avgjøres i senere vedtak. Men det legges til grunn at innenbygdsboende som har 

løst sesongkort for småviltjakt med hund, bør få inkludert trening med fuglehund fram til 31. mars. 

 

Fjellstyret vil vurdere saken på nytt dersom det viser seg å være vesentlige konflikter til annen 

arealbruk, for eksempel utøving av tamreindrift. 

 

Når dette vedtaket er gjeldende vil fjellstyret søke Langsua nasjonalparkstyre om at også nærmere 

angitte deler av verneområdene kan benyttes under samme vilkår. 

 

Saken legges ut til ettersyn på fjellstyrets nettsider. Endelig vedtak skjer etter dette. 
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Vedtak: 

Med hjemmel i Hundeloven § 8 åpner fjellstyret for: 

 Trening av fuglehunder i Øystre Slidre statsallmenning og Heimdalen åpnes for alle mot løsing 

av treningskort i perioden 1. november til 31. mars. 

 Begrenset salg av treningskort for fuglehund i perioden 15. september til 31. oktober. 

Eventuelt kortsalg avgjøres av fjellstyret gjennom vedtak etter lirypetakseringen i august. 

 

Korttyper og priser avgjøres i senere vedtak. Men det legges til grunn at innenbygdsboende som har 

løst sesongkort for småviltjakt med hund, bør få inkludert trening med fuglehund fram til 31. mars. 

 

Fjellstyret vil vurdere saken på nytt dersom det viser seg å være vesentlige konflikter til annen 

arealbruk, for eksempel utøving av tamreindrift. 

 

Når dette vedtaket er gjeldende vil fjellstyret søke Langsua nasjonalparkstyre om at også nærmere 

angitte deler av verneområdene kan benyttes under samme vilkår. 

 

Saken legges ut til ettersyn på fjellstyrets nettsider. Endelig vedtak skjer etter dette. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

******* 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 


