
Bruksregler for Ismenningen dressurområde 
 

 
A. Området 

1.         Område er etter fjellstyrevedtak den 22.01.07. 

2. Kart over dressurområdet med avgrensninger skal være oppslått på egen informasjonstavle ved 

Skiferbrottet. 

 

B. Ansvarlig driver 

1. Ansvaret for driften av dressurområdet er tillagt Snåsa jeger- og fiskerforening (Snåsa JFF) ved 

fuglehundutvalget.  

2. Ansvarlig driver plikter å påse at området drives etter vedtatte bruksregler. 

 

C. Bruk og ansvar 

1. Dressurområdet skal brukes til fuglehunddressur og kondisjonstrening samt dressurkurs arrangert av 

Snåsa JFF eller samarbeidende klubber. 

2. Dressurområde er åpent i perioden 15. juli til 31. august. 

3. Dressurområdet er åpent for alle som har løst treningskort. Treningskortet skal påføres eier, førers og 

hunden(e)s navn. Før kortet utstedes skal det framlegges registreringsbevis fra Norsk kennelklubb, 

saurenhetsbevis fra Norges Jeger- og fiskeforbund og vaksinasjonsattest ikke eldre enn to år. Hunder 

som er syke, aggressive eller løpske tisper har ikke adgang.  

4. All trening skal foregå med en ansvarshavende fra fuglehundutvalget til stede.   

5. Alle brukere og hunder innskrives i egen protokoll. 

6. Snåsa JFF v/ fuglehundutvalget kan ved lukkede arrangement (kurs) begrense adgangen for annen 

hundetrening. 

7. Hundeeier/fører plikter å holde hunden(e) innenfor dressurområdets grenser.  

8. Utgangspunkt for all bruk av området er fra dressurområdets informasjonstavle ved opparbeidet 

parkeringsplass ved Brottstu.   

9. Snåsa JFF er fullt ut ansvarlig for eventuelle skader på bufe og rein. Fylkesmannens   

erstatningssatser skal benyttes. 

10. Alle brukere av området må følge de generelle naturvett-reglene. Kun tilrettelagt bålplass (innenfor 

området) er tillat brukt. Ved må medbringes av den enkelte bruker.  

11. Bruken av dressurområdet skal ikke være til hinder for ferdsel etter friluftsloven eller næringsmessig 

utnyttelse. Ved samling, merking og slakting av rein kan dressurområdet stenges for en kortere 

periode. Slik stenging kan gjøres av Snåsa Fjellstyre og skal være opplyst om på dressurområdets 

informasjonstavle. 

  

D. Avgift 

1. Ansvarlig driver krever inn avgift for bruken av dressurområdet.           

2. Avgiften differensieres mellom medlemmer av jeger- og fiskeforeninger og andre.  

3. Treningskort fås kjøpt av den daglige ansvarshavende. 

 

E. Kontroll 

1. Oppsyn i området utøves av Snåsa Fjellstyre. Fuglehundutvalget har det daglige tilsynet med bruken. 

2. Gyldig treningskort skal medbringes under treningen og må forevises på forespørsel. 

3. Overtredelse av enhver art skal meldes til Snåsa JFF v/ fuglehundutvalget og Snåsa Fjellstyre. 

Overtredelser kan medføre utestegning for kortere eller lengre tid. 

 

F. Rapportering 

Snåsa JFF v/ fuglehundutvalget sender etter avsluttet sesong rapport om bruken av dressurområdet til Snåsa 

fjellstyre, Snåsa kommune, Statskog SF, Skjækra og Luru reinbeitedistrikt, Reindriftsforvaltningen i Nord-

Trøndelag og Svartbakken beitelag. 


