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329/1 - Trening av Fuglehund og småviltjakt
Vedlegg
1 Avtale om småviltjakt datert 23.04.2018
2 Avtale om trening av hund datert 25.04.2018
3 Kontrakt om utleie av småviltjakt undertegnet av Opdal Jæger- og fiskarlag datert 3.7.1986
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Oppdal Jæger- og Fiskarlag (i saksfremlegget benevnt OJFL) har henvendt seg til Oppdal kommune
vedrørende avtale om trening av fuglehund og utøvelse/forvaltning av småviltjakt på del av kommunens
eiendom gnr. 329 bnr. 1 i Grytdalen.
1. Leie av rett til jakt på del av gnr. 329 bnr. 1 i Grytdalen
OJFL inngikk i 1986 en kontrakt med Oppdal kommune om leie av kommunens rett til småviltjakt på
kommunens eiendom gnr. 329 bnr. 1. Kontrakt mellom partene følger som vedlegg 3 til dette
saksfremlegget.
Kontrakten fra 1986 gjelder i 10 år regnet fra 1.1.1986 og deretter med 1 års gjensidig oppsigelsesfrist.
Med bakgrunn i møte mellom partene har Rådmann gjennomgått den gamle kontrakten og funnet at
avtalens ordlyd er noe utdatert. Med dette som bakgrunn har Rådmann utarbeidet et nytt forslag til
avtale datert 23.04.2017, jfr. vedlegg 1. Ny avtale gis varighet på 10 år fra ny avtale er undertegnet av
Oppdal kommune. I leie betaler OJFL kr 1.000,- som er det samme beløpet som i gammel avtale.
Arealet som omfattes av avtalen følger som vedlegg 1.
OJFL sin rett til småviltjakt omfatter ikke jakt på elg, hjort og rådyr. Bruk av kommunens rettighet til
jakt på elg, hjort og rådyr inngår i samlet grunneierorganisering, hjorteviltvald Grytdalen.
2. Avtale om trening av jakthund på del av gnr. 329 bnr. 1 i Grytdalen
OJFL har brukt del av Oppdal kommune sin eiendom i Grytdalen til Trening av fuglehund. OJFL
henvender seg til kommunen fordi det ikke foreligger noen skriftlig avtale med Oppdal kommune om
leie av eiendommen til trening av fuglehund.

Det er viktig for Oppdal kommune at bruk av kommunens eiendom blir håndtert gjennom skriftlige
avtaler. Rådmann har derfor utarbeidet et forslag til avtale med OJFL. Avtalen følger som vedlegg 2 til
denne saken.
Avtalen gjelder for perioden 2018 – 2023, og i tidsrommet 21.8 – 09.09 hvert år. Kommunen har rett til
å si opp avtalen uten at det foreligger særlig grunn. Dette for å ha full kontroll dersom det viser at slik
bruk får negative konsekvenser. Dersom det i forbindelse med trening oppstår dokumenterte konflikter
med beitende bufe eller tamrein, eller at OJFL ikke følger opp avtalens forpliktelse, kan kommunen si
opp avtalen med umiddelbar virkning.
OJF har som nevnt innledningsvis drevet med trening av fuglehund på kommunens grunn over flere år.
Rådmannen har ikke registrert at denne bruken som skjer over en kort periode hvert år, har ført til noen
konflikter.
Oppdal Formannskap er som det fremgår i saksinnledningen grunneier av gnr. 329 bnr. 1 og tar stilling
til søknaden som grunneier.
For å være sikker på at avtalene har et godt og utfyllende innhold, er begge avtaleforslagene forelagt
Enhet Plan- og forvaltning. Avtalene er korrigert i forhold til alle tilbakemeldinger derfra. I begge
avtalene er det også satt som krav at det er OJFL som er ansvarlig for å fremskaffe alle nødvendige
avklaringer i forhold til offentlig myndighet og bestemmelser i enhver tid gjeldende viltlovgivning,
samt forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.
Vurdering
Rådmann viser til ovennevnte saksutredning og mener at både avtaler med OJFL slik de følger som
vedlegg 1 og 2 kan aksepteres av Oppdal kommune.
Rådmann mener at det er viktig at forvaltningen av småviltjakt på kommunens eiendom i Grytdalen
utføres på en god måte og at allmennheten får tilgang til slik jaktutøvelse. Noe vi tror at OJFL kan
medvirke til på en god måte. Når det gjelder trening av Fuglehund er det bra at dette skjer i regi av
OJFL slik at utøvelsen av dette skjer i kontrollerte former og med mulighet for kommunen til å si opp
avtalen om det skulle bli konflikter med andre interesser.
Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2018

Behandling

Vedtak
Rådmannens tilråding vedtas enst. (6 st.)
Vedtaket blir som følger:
1. Formannskapet godkjenner avtale om småviltjakt slik den foreligger som vedlegg 1 til dette
saksfremlegg.

2. Formannskapet godkjenner avtale om trening av fuglehund slik den foreligger som vedlegg 2 til
dette saksfremlegg.
Begge avtaler undertegnes av Ordfører etter at de er undertegnet av Opdal Jæger- og Fiskarlag.

Rådmannens tilråding
Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen.
1. Oppdal Formannskap godkjenner avtale om småviltjakt slik den foreligger som vedlegg 1 til dette
saksfremlegg.
2. Oppdal Formannskap godkjenner avtale om trening av fuglehund slik den foreligger som vedlegg 2
til dette saksfremlegg.
Begge avtaler undertegnes av Ordfører etter at de er undertegnet av Opdal Jæger- og Fiskarlag.

