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SAK 15/19: EVALUERING TRENINGSKORT FOR BRUK AV LØSHUND 

Saksdokumenter: 

Møtebok sak 12/18: Opprettelse av treningsterreng for harehund, elghund, bjørnehund og 

treskjellende hund 

Notat fra jaktledermøte 12.12.2018 

Innspill fra John Petter Mellingen e-post datert 20.05.2019 

Innspill fra Michael Sætran e-post datert 21.05.2019 

Innspill fra Kai Roger Gjersvik e-post datert 10.06.2019 

Innspill fra Jarle Fløan e-post datert 11.06.2019 

 

Saksopplysninger:  

Fjellstyret åpnet i 2018 for trening av løshund på 3 jaktfelt, jfr sak 12/18.  Det ble høsten 2018 

lagt ut 2 jaktkort pr terreng pr dag til en pris a kr 120,- pr dag. 

 

Det ble til sammen solgt 18 treningskort fordelt på: 

 

Sandåmoen  6 treningskort 

Moen  4 treningskort 

Brekken 8 treningskort 

 

 

 
 

 

De fleste treningskortene er solgt i forbindelse med helg. 4 av kortkjøpene (22 %) er foretatt 

av innenbygdsboende jegere/hundeførere, mens 12 er utenbygds jegere. 

 

Det kom inn en del merknader og innspill på den nye ordningen utover høsten 2018 og i mai 

2019 ble saken sendt ut som en evaluering med mulighet til å samle innspillene. Det har 

kommet inn 4 innspill i saken og disse er lagt ved som et grunnlag for videre behandling av 

saken. 3 av innspillene er fra innenbygdsboende. 
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I Hundelovens § 8 står det: 

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren 

eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke 

av fjellstyret. For bruk av hund under jakt og fangst mv. gjelder også viltloven § 23, jf. § 26, 

og reindriftsloven § 65. 

 

I forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning heter det at «all jakt, felling, 

fangst og fiske skal bys ut på en måte som er akseptabel for allmennheten». 

 

Saksbehandlers vurderinger: 

Fjellstyret hadde sine begrunnelser for opprettelse av treningsterrengene i 2018, og fordi det 

kom til dels kraftige reaksjoner fra jegere lokalt etter at ordningen trådet i kraft, ble saken 

sendt ut som en evaluering i mai 2019. 3 av 4 innspill i saken er fra innenbygds jegere og 

noen av argumentene går igjen hos flere av dem. Saksbehandler vil se samlet på innspillene. 

 

Både innenbygds og utenbygds har rettigheter på statsallmenningene. Fjelloven åpner 

imidlertid for at innenbygdsboende jegere/brukere kan ha noen fordeler, f.eks. kan 

innenbygds begunstiges ved prisfastsettelse. 

 

Fjellstyret ønsker å ha en ordning der både utenbygds- og innenbygds jegere har et 

akseptabelt tilbud, og likestiller trening av hund med annen jakt jfr. forskriften. Ut ifra bruken 

i 2018 har fjellstyret lyktes rimelig godt med ordningen, og bruken har vært spredd på alle 

jaktfeltene og over hele tidsrommet. Det er imidlertid overraskende at kun 4 treningskort er 

solgt til innenbygds brukere. 

 

Det har kommet inn forslag om at trening av hund skal være forbeholdt de som er i 

jaktkontrakt med fjellstyret. Saksbehandler mener en slik ordning vil treffe urettferdig fordi 

det hele tiden vil være jegere som ikke er i kontrakt som ønsker å trene hunden sin. Disse 

jakter med stor sannsynlighet på andre steder og vil av den grunn ha like mye nytte av å ha en 

trent jakthund som de som er i kontrakt det enkelte år. Å disponere et jaktfelt «fritt» kan også 

føre til at terrenget blir for hardt brukt og at det kan bli utfordrende å felle elgen når jakta 

starter. 

 

Et viktig argument for å organisere treningen av jakthundene er å få kunnskap om hvordan 

terrengene benyttes slik at man kan gjøre eventuelle tiltak. Man kan f.eks. unngå trening der 

elgbestanden har hatt negativ utvikling. Saksbehandler er derfor enig i det ene innspillet der 

Brekka er vist som et eksempel på et område der det ikke er fornuftig å selge treningskort så 

lenge bestanden er lavere enn ønskelig. Et viktig argument for å unngå at det blir trent for 

mye tett oppunder jaktstart er innføring av en fastsatt sluttdato på treningen. Denne datoen ble 

fastsatt etter innspill fra Namsskogan JFF som viste til at det var flere brukere og 

småviltjegere uten hund fra 10. september. 

 

Det har også kommet inn innspill på at flere jaktfelt burde åpnes for trening. Saksbehandler 

mener det kan vurderes om det skulle vise seg å bli fullt på eksisterende tilbud. Statistikken 

fra salget i 2018 viser at det er ledige treningskort på de feltene som ble etablert og at det så 

langt vurderes å ikke være behov for flere treningsfelt. Argumentet om at ordningen oppfattes 

som «eksklusiv» er vanskelig å forstå så lenge det har vært såpass mange ledige treningskort 

til enhver tid. 
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Flere av innspillene går på pris og det er ytret ønske om et sesongkort. Argumentet for 

sesongkort kan også knyttes opp mot pris, da det er vanlig praksis at et sesongkort vil «lønne 

seg» om du bruker tilbudet ofte. Saksbehandler mener sesongkort for denne type bruk av 

terreng vil føre til at flere møter opp i et terreng uten å vite om de andre, og at det vil oppstå 

flere konflikter med det enn å ha dagskort. Argumentet om å ha oversikt over bruken av 

terrengene faller også bort da, og man vil ha et dårligere grunnlag for å gjøre tiltak. 

 

Saksbehandler ønsker å imøtekomme innspillene fra innenbygdsboende ved å foreslå at 

fjellstyret reduserer prisen for innenbygds brukere av ordningen. Årets dagskort fortsetter med 

fjorårets pris, kr 120,- pr dag. Innenbygdsboende foreslås å få 50 % rabatt og kan dermed 

trene hund for kr 60,- pr dag. 

 

Forslag til vedtak:  

Namsskogan fjellstyre opprettholder ordningen med treningsterreng for harehund, elghund, 

bjørnehund og treskjellende hund på Brekken og Sandåmoen statsallmenninger, samt Moen 

kommuneskog, jfr sak 12/18. Innenbygdsboende gis 50 % reduksjon i pris på vedtatt 

dagskortpris. 

 

Behandling: 

Forslag om å endre ordet «ordning» med «tilbud» da dette er et sentralt argument for 

opprettelsen. 

 

Forslag om ny evaluering etter 2020 der det vurderes å åpne for flere felt. 

 

VEDTAK: 

Namsskogan fjellstyre opprettholder tilbudet med treningsterreng for harehund, elghund, 

bjørnehund og treskjellende hund på Brekken og Sandåmoen statsallmenninger, samt Moen 

kommuneskog, jfr sak 12/18. Innenbygdsboende gis 50 % reduksjon i pris på vedtatt 

dagskortpris. 

 

Det skal foretas ny evaluering etter 2020 der det vurderes åpning av flere felt. 

  

Enstemmig vedtatt. 


