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Valdresmesterskap for stående fuglehunder. Leie av terreng.  
 

Saksdokumenter: 

 Søknad av 30.1.2019 fra ØSJFF v/Stian Hagen 

 

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har mottatt e-post av 30.1.2019 fra ØSJFF v/Stian Hagen, hvor det står: 

”Vi vil lørdag 2.mars avholde vår årlige Valdresmesterskapet for stående fuglehunder, og vil med 

dette forhøre oss om muligheten for å benytte allmenningen. Har tidligere avholdt mesterskapet på 

Javnlia, men vi vet ikke med klarhet om det lar seg benytte terreng der i år og noe som blir avklart 

etter møte i grunneierlaget neste uke. Vi tenker derfor andre muligheter, og forespør derfor om vi kan 

benytte terreng sør i allmenningen og da i område Synhaugen-Trollåsen-Etnestølen. I fjor var vi ca 20 

deltakere og regner med omtrent samme antall i år +/-.” 

 

 

Vurdering 

Leie av terreng til fuglehundprøver blir normalt behandlet som en delegert sak, men siden dette er 

første søknaden fra ”Valdresmesterskapet for stående fuglehunder” blir saken behandlet som en 

ordinær sak i fjellstyre.  

 

Saksbehandler mener at det bør kunne gis tillatelse til å bruke området Synhaugen-Trollåsen-

Etnestølen under ”Valdresmesterskapet for stående fuglehunder” uten at det skulle føre til noen 

vesentlig ulempe for andre brukere av området. 

 

Innenbygds jegere som løste sesongkort med hund har godkjent trening av hunden inkludert i 

kortprisen. Andre kan kjøpe treningskort for fuglehund dagskort/sesong på Inatur. Administrasjonen 

foreslår at det ikke blir tatt noen terrengleie ut over at det blir stilt krav om godkjent treningskort. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Øystre Slidre jeger- og fiskerforening gis tillatelse til å til å bruke området Synhaugen-Trollåsen-

Etnestølen under ”Valdresmesterskapet for stående fuglehunder” 2. mars 2019. 

 

Det settes ingen egen terrengleie, men det blir stilt krav om godkjent treningskort for alle startende 

hunder. 
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Vedtak: 
Øystre Slidre jeger- og fiskerforening gis tillatelse til å til å bruke området Synhaugen-Trollåsen-

Etnestølen under ”Valdresmesterskapet for stående fuglehunder” 2. mars 2019. 

 

Det settes ingen egen terrengleie, men det blir stilt krav om godkjent treningskort for alle startende 

hunder. 

 

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. 

 

 


