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ORIENTERING OM GAUSDAL FJELLSTYRES 

TRENINGSFELT FOR JAKTHUNDER I  

GAUSDAL STATSALLMENNING. 
 

 
Velkommen til Gausdal Vestfjell og til Gausdal Fjellstyres treningsfelt for jakthunder. Trening av 

jakthunder har lange tradisjoner. Etablering av treningsfelt ble for Gausdal Statsallmenning sin del 

opprettet allerede først av 1970 tallet. Det ble da opprettet treningsfelt for fuglehunder. Siden har det 

kommet til treningsfelt både for hare- og elghunder. 

 

Per i dag har Gausdal Fjellstyre 9 treningsfelt for jakthunder.  

 

1. Generell informasjon: 
For elghundtrening gjelder følgende: treningsfeltene blir annonsert ledige 1. juni, med søknadsfrist 

20.06. Det kan i første omgang søkes på inntil 3 dager hvorav en dag kan være helgedag. Dager som er 

ledige etter første omgang selges fortløpende etter kontakt med fjellstyrekontoret. 

 

60 % av treningsdagene er forbeholdt innenbygdsboende ved førstegangs trekking. 

 

Søknadene skal inneholde navn, adresse, ønsket dager og felt. Alle må sende med saurenhetsbevis på 

hundene for å blir trukket ut. 

 

Søknad om treningskort sendes Gausdal Fjellstyre, Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal, eller E-

post: gausdal@fjellstyrene.no 

 

Det er kun anledning til å ha en hund løs om gangen. 

 

For elghunder blir det solgt et kort pr.felt pr.dag. (Samtrening med harehunder) 

 

For harehunder er det anledning til å kjøpe; sesongkort og dagskort. 

 

For fuglehunder er det fritt kortsalg og ingen søknadsfrist. 

 

Det åpnes for trening av bandhunder i hele Gausdal Statsallmenning. Med unntak av områder innenfor 

Langsua Nasjonalpark, Storlægeret-, Dokkfaret-, Espedalen landskapsvernområde og Hynna-, 

Skardberga-, Oppsjømyra- Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat. Samt de tre hamningene; 

Liumseter/Revsjø, Tortjønnet, Dokklia og på Reinsåsen. De som skal trene må innhente skriftlig 

tillatelse fra Gausdal Fjellstyre. Trening kan pågå fra 01.07- 21.08. 

 

 

2. Utdeling av treningsdager og felt for elghunder: 
Etter at søknader har kommet inn, fordeler fjellstyrets administrasjon treningsdager og felt mellom 

søkerne. En prøver å fordele etter søkernes ønsker så langt det lar seg gjøre. Der det er flere søkere på 

samme dato og felt, blir det loddtrekning. Der ønsket felt ikke blir oppfylt, prøves det å oppfylle ønske 

om dato for trening. Dersom det blir satt opp flere enn 3 dager på den enkelte søkerliste, er det de 3 

første dagene som blir brukt i fordelingen.   
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3. Priser: 

Harehund: Det selges dagskort og sesongkort for innenbygdsboende og utenbygdsboende:  

Kr. 110,-/330,- 

 

Elghunder: Det selges kun dagskort: 140 ,- 

 

Fuglehunder: Det selges dagskort og sesongkort. 110,-/330,-. Samt sesongkort for høst og vinter 550,- 

 

 

4. De forskjellige treningsfeltene: 
Harehunder: 

 

For harehunder er det i alt 9 treningsfelt.  

Leppe nord: ca. 26000 daa. (samtrening med fuglhunder) 

Leppe sør: ca. 24000 daa. (samtrening med fuglhunder) 

 

Grytlia nord: ca. 18300 daa. (samtrening med elghunder) 

Grytlia sør:    ca. 8700 daa. (samtrening med elghunder) 

 

Vågskard 1:  ca. 23800 daa. (samtrening med elghunder) 

Vågskard 2:  ca. 21200 daa. (samtrening med elghunder) 

Vågskard 3:  ca. 10900 daa. (samtrening med elghunder) 

 

Mannstadlia:  ca. 9900 daa. (samtrening med elghunder) 

 

Oppsjølia/Verkslia: ca. 38900 daa. (samtrening med elghunder) 

 

Elghunder: 

 

For elghunder er det i alt 7 treningsfelt. 

 

Grytlia nord: ca. 18300 daa. (samtrening med harehunder) 

Grytlia sør: ca. 8700 daa. (samtrening med harehunder) 

 

 

Vågskard 1:  ca. 23800 daa. (samtrening med harehunder) 

Vågskard 2:  ca. 21200 daa. (samtrening med harehunder) 

Vågskard 3:  ca. 10900 daa. (samtrening med harehunder) 

 

Mannstadlia:  ca. 9900 daa. (samtrening med harehunder) 

 

Oppsjølia/ Verkenslia: ca 38900 daa (samtrening med harehunder) 

 

 

 

 

 

 

 



Fuglehunder: 

 

Om høsten (21.08 – 14.09) er det tillatt å trene i treningsfeltet nord for Revsjøveien (Leppe Sør og 

Leppe Nord) Området er på ca. 55500 daa. Se vedlagt kart. (samtrening med harehunder). 

 

Om vinteren (01.11- 31.03) er det tillatt å trene i treningsfeltet fra Hornsjøen og nordover. Hele feltet 

er på 147000 daa.  

 

5. Regler for trening av jakthunder i Gausdal Fjellstyres treningsfelt i 

Gausdal Statsallmenning. 
 

1. Trening med jakthunder i Gausdal Fjellstyres treningsfelt i Gausdal 

statsallmenning kan foregå i tidsrommet fra og med 21. august til og med 14. 

september. Vintertrening av fuglehunder fra 01.11 – 31.03 i treningsfeltet fra 

Hornsjøen og nordover. For Mannstadlia 25.august til og med 14. september. 

2. Treningsfeltene har følgende begrensninger: Se vedlagte kart. 

3. Gyldig treningskort skal være med under treningen og skal forevises på 

forlangende til fjelloppsyn innen Gausdal statsallmenning eller til andre som 

har gyldig treningskort. 

4. Det er ikke tillatt å bære gevær under treningen. 

5. Saurenhetsbevis skal legges fram ved kjøp av kort. 

6. Hundeeier er ansvarlig for eventuell skade på beitedyr. Eventuelle skader på 

beitedyr skal straks meldes til fjelloppsynet/ dyreeier. 

7. Det kan kun slippes 1 – en – hund om gangen. 

8. Dersom hunder fra forskjellige felt kommer i samjag, skal de straks kobles og forflyttes. 

 

9. Treningskort kan ikke overdras andre uten i forståelse med rettighetshaveren. 

 

 

 

6. Overtredelser: 
 

Ulovlig trening av hunder og brudd på båndtvangsbestemmelsene/treningsregler anmeldes til politiet 

og rapporteres til Norsk Kennelklubb for disiplinærforføyning. 

 

 


