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Søknad om å arrangere multisportarragement 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
E-post fra Statskog 26.06.2016 
Brev fra Statskog 15.07.2016 
Nytt brev fra søker 18.07.2016 
 
Bakgrunn: 
Statskog har oversendt til uttalelse søknad fra «Nordic adventure racing» om å arrangere et 
multisport-arrangement, lørdag 3. september.  Arrangementet skal starte i Ringebu, og 
omfatter både sykling, løping og rulleski.  Konkurransen er for lag på 2 til 4 personer, og det 
antydes et omfang på 10 – 15 lag. 
 
Henvendelsen fra Statskog ble mottatt 29. juni.  Det ble gitt et administrativt svar fra både 
Øyer og Ringebu fjellstyre, om at det på grunn av ferieavvikling ikke var mulig å gi noe raskt 
svar.  Statskog formidlet dette til søker i brev av 15.07.2016.  Dette resulterte i nytt brev fra 
søker den 18.07.2016. 
 
Vurdering: 
Dette handler om at ca 50 personer skal bevege seg fra Venabygdsfjellet, gjennom Ringebu, 
Øyer og videre mot Sjusjøen.  Dette skal skje tredje lørdagen i villreinjakta.  Ferdselen skal 
skje gjennom de viktigste jaktområdene i Ringebu, og nordre/indre del av Øyer.  Så vidt en 
forstår skal etappen gjennom Øyer skje på sykkel, og da vesentlig langs bilveger.  
 
Å sykle langs bilveger er ukomplisert.  I Ringebu blir situasjonen en annen.  Så vidt jeg 
forstår skal deltakerne sjøl velge trase, men siden de skal bevege seg fra Muen til 
Måsåplassen må de bevege seg gjennom sårbare villreinområder og viktige jaktområder. 
 
Å forstyrre villreinen er en side av saken.  En annen ting er også å forstyrre jaktutøvelsen.  Så 
lenge villreinstammene produserer et overskudd, så må den jaktes på.  Det er ikke akseptabelt 
å legge opp til arrangement med så stort potensiale for forstyrrelser.  Saksbehandler er 
forundret over den til dels aggressive holdning og mangel på forståelse som framkommer i 
skrivene fra søker.  Grunnregelen bør være en utstrakt føre var-holdning.  Med en viss 
basiskunnskap om forvaltning av viltressurser er det en del ting man ganske enkelt avstår fra å 
gjøre. 
 
Forslag til vedtak: 
Fjellstyret fraråder Statskog å gi tillatelse til arrangementet.  Begrunnelsen er at arrangementet 
har stort potensiale for å forstyrre villreinen, og også jaktutøvelsen. 
 
Vedtak: 
Fjellstyret fraråder Statskog å gi tillatelse til arrangementet.  Begrunnelsen er at arrangementet 
har stort potensiale for å forstyrre villreinen, og også jaktutøvelsen. 
Dersom tilsvarende arrangement blir aktuelt seinere, er det en fordel med kontakt og dialog på 
et tidligere tidspunkt. 
 
Utskrift av møteboka er sendt til: Statskog 


