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Trening av fuglehund. Fastsetting av korttyper og priser. 
 

Saksopplysninger og vurdering. 

Fjellstyret åpnet i sak 6/2017 for trening av fuglehunder i statsallmenningen og Heimdalen fra og med 

1. november til 31. mars. Foreløpig gjelder vedtaket utenfor verneområdene i Langsua NP. 

 

Korttyper og priser skulle fastsettes i senere vedtak, og det er lagt til grunn at innenbygdsboende som 

løser sesongkort for småviltjakt med hund får inkludert trening av fuglehund fram til 31. mars. 

 

En har sett på hva slag korttyper og priser som i dag ligger ute på inatur.no. Korttyper dreier seg for 

det meste om dagskort og sesongkort, mens priser for trening av fuglehund varierer mye mellom 

områder. 

 

Tilbudet er todelt: 

 Begrenset salg av treningskort for perioden 15.9. – 31.10. Vedtak om dette, fattes i 

sammenheng med lirypetakseringen i august. 

 Åpent salg av treningskort i perioden 1.11. – 31.03. 

 

I sak 25/2017 fastsatte fjellstyret priser for det åpne salget i perioden 1.11. – 31.03: 

 Kr 100 for dagskort og kr 600 for sesongkort. 

 

Det gjenstår å sette priser for treningskort i perioden 15.9. – 31.10. Åpning for trening i denne 

perioden vil være mest aktuelt i år med sterke begrensninger eller stopp i småviltjakta. Prisen kan 

derfor settes høyere enn seinere på sesongen. 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret fastsetter følgende korttyper og priser for fuglehundtrening i Øystre Slidre statsallmenning 

for utenbygdsboende: 

 

Korttype 15.9. -31.10. kr 1.11. – 31.03. kr 

Dagskort 150 100 

Sesongkort  600 

Sesongkort 1200 

Innenbygdsboende kan løse kort til halv pris. 

Innenbygdsboende som løser sesongkort for småviltjakt får inkludert trening av fuglehund fram til 31. 

mars. 
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Sak 35/2017 

 

 

Vedtak: 

Fjellstyret fastsetter følgende korttyper og priser for fuglehundtrening i Øystre Slidre statsallmenning 

for utenbygdsboende: 

 

Korttype 15.9. -31.10. kr 1.11. – 31.03. kr 

Dagskort 150 100 

Sesongkort  600 

Sesongkort 1200 

Innenbygdsboende kan løse kort til halv pris. 

Innenbygdsboende som løser sesongkort for småviltjakt får inkludert trening av fuglehund fram til 31. 

mars. 

 

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. 


