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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 16.03.2021 - Sak: 35/21 
 
Det kom inn spørsmål fra Marthe Lang-Ree (Sp) som er besvart av kommunedirektøren i 
forkant. Spørsmål og svar med tekst i kursiv settes inn her: 
1. Vi saksframlegget står det følgende «Øyer fjellstyre har kommentert til saken at det er 

registrert yngleområde for jerv i Øyerfjellet og at disse områdene bør unngås.». Vi ber om en 
dokumentasjon på denne registreringen da Øyer kommune er et beiteprioritert område og 
ikke skal ha yngleområde for jerv. 

Adm ser at dette kunne vært tydeligere forklart i saksfremlegget og ser at det kan misforstås. Dette 

gjelder yngleområde, ikke yngling. Ettersom det i tidligere år har vært registrert yngling i Øyerfjellet, 

så er det et registrert yngleområde. Adm. presiserer at det ikke gjelder at det er registrert yngling. Med 

tanke på hensyn til ynglende vilt, inkludert jerv, så vurderer adm at det skal hensyntas ved slipp av 

hund. Derfor er det også lagt inn vilkår om at fjelloppsynet kontaktes før hver tur, for å sikre trasévalg 

i dette. 

 
2. Vi ber om en vurdering av en eventuell fjerning av pkt. 2 under vilkår for dispensasjonen. Vi, 

som saksutredningen også understreker, vil gjenta at jerv har vært den største skadevolderen 
på sau og de siste årene har det også vært fast tilhold av jerv i Øyer. Skadene er også i stor 
grad registrert i indre delene av Øyer statsallemnning. 

Villreinen har en sterk beskyttelse og det er i de indre områdene at villrein har tilhold. Det vil 
på dette grunnlag frarådes at det gis tillatelse i de indre områdene. Angående jerv så er det 
argumentet i ovennevnte svar gjeldende også i dette spm.  
 
Adm vil fremheve at det planlegges et prosjekt for 2022-2023, der man håper på at treningen 
kan starte tidligere på vinteren, noe som vil gi bedre grunnlag. Årets søknad er derfor å anse 
som erfaringsinnhenting, i tillegg til selve treningen, for å få et godt fundament i et prosjekt. 
PMU vil få orientering om arbeidet videre med dette prosjektet. 
 
Det ble fremmet omforent tillegg til pkt 2 av Marthe Lang-Ree: 
Dette for å kunne dokumentere eventuell yngling i Øyer. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med tillegg enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Rovviltfellingslaget i Øyer kommune v/fellingsledelsen gis tillatelse til bruk av snøscooter for 
trening av hund på jerv i midtre deler av Øyer statsallmenning. Dette med hjemmel i § 5 i 
lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og § 6 i 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
1. Tillatelsen gjelder inntil 10 turer (t/r) i tidsrommet 16.03.21 – 30.05.21. 
2.  Tillatelsen gjelder ikke for de indre delene av Øyer statsallmenning, og ikke for     
yngleområder for jerv. Dette for å kunne dokumentere eventuell yngling i Øyer. 
3. Det skal kun brukes egnet jakthund og GPS-halsbånd skal alltid være på og i funksjon. 
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4. All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
5. Det skal føres kjørebok og denne skal leveres Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
innen 01.06.21.  
6. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
7. Det skal på forhånd gis beskjed til fjelloppsyn om tidspunkt og trasè for den enkelte tur. 
8. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, v/ 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 


