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18/2018 20.6.18 Slidre Harald Ranum 

 

Søknad om jakthundtrening 1.-2. september 2018 – endring av grense for terreng 

Hundeklubben «Rypejentene» søkjer om å få leie 3 treningsfelt 1.-2. september 2018.  
 
I følgje hundeloven § 8 kan jakthundtrening, jakthundprøver og dressur berre skje med samtykke av  
grunneigaren eller den som har ein allmenn bruksrett til eigedomen. For statsallmenningane gir fjellstyret 
samtykke.   
 
I sak 13/18 gjorde fjellstyret slikt vedtak:  
Fjellstyret godkjenner søknaden på følgjande vilkår:   

 Prøvedato: 1.-2. september 2018. 

 Areal: Nøsen, Grønsenn nord og Grønsenn sør,  

 Slepp: Kun 2 hundar lause på same tid.   

 Retur: Deltakarane skal følgje partiet under prøva. Dersom ein representant frå klubben følgjer dei tidlege 
utslegne deltakarane tilbake til parkeringsplassen, er det tillate at ei gruppe kan forlate partiet. Retur 
langs veg blir rekna på lik line med retur i terrenget.   

 Rapport: Klubben pliktar å sende inn rapport til fjellstyret fyrste måndag etter prøva.   

 Pris: Kr 150 pr. dag pr. startande hund, betalast inn til bankgiro 2153 07 04561 innan 14 dagar etter 
prøvedato. 

 Klubben pliktar å orientera Mattilsynet om jaktprøva etter gjeldande lovverk. 

 Deltakande hundar skal ha gyldig bevis for aversjonsdressur hund/sau 
 
I e-post datert 13.8.18 blir det søkt om grenseendring for «Nøsen»:  
Det nærmer seg klubbmesterskap og trening for Rypejentene 1-2 
september. Vi ligger an til ca 30 deltakende hunder (regner med noe 
frafall) og det er ordnet med dommere/instruktører. Jeg har et spørsmål 
til deg ang terreng III - Nøsen.Jeg er blitt fortalt av folk som er godt 
kjent at det terrenget er gjengrodd og uoversiktlig sammenliknet med 
når det var prøveaktivitet der tidligere. Det er derfor spørsmål om det er 
greit for dere at vi trekker oss noen mer nordøst? På kartet er det 
tegnet inn et rektangel som strekker seg fra Kinnholt og helt opp til 
Vasetvatn i forlengelsen av Nøsenterrenget. Det skal visst være mer 
åpent. Kunne vi gått der? De som deltar på treningspartiet på lørdag 
(da det er klubbmesterskap) er de om er nybegynnere eller har 
uerfarne hunder. Da er det greit at terrenget er noenlunde lettgått og 
oversiktlig så de får en god opplevelse. 
 
Framlegg til vedtak: 
Fjellstyret godkjenner søknad om grenseendring for terrenget «Nøsen» i samsvar med vist kart.   
 
Vedtak: 
Fjellstyret godkjenner søknad om grenseendring for terrenget «Nøsen» i samsvar med vist kart.   
 
Vedtaket er samrøystes.  
 
I følgje §28 i forvaltningsloven kan vedtaket klagast over. Parter har rett til innsyn i saksdokument. Eventuell 
klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre innan 3 veker frå mottak av dette vedtak. 
 
Vestre Slidre fjellstyre den  31.8.18  
 
 
Harald Ranum  
sekretær  
 
Utskrift: Søkjar 


