Oversikt over svarene fra spørreundersøkelsen knyttet til praktiske
erfaringer på Skinnarbuterrenget fra 21.08 – 23.12.2021
78 svar på 81 utsendte skjema utgjør en svarprosent på 96 %

10 medlemmer (13 %) har benyttet terrenget mer enn 10 dager i høst
20 % - dvs hver 5 kortkjøper har ikke benyttet kortet i høst
43 % har enten ikke benyttet terrenget eller kun vært der maks 2 dager.

Over halvparten (56 %) vurderer fuglebestanden som dårlig

64 % har enten ikke sett ryper, eller gjennomsnittlig sett max 3 ryper pr dag

70 % ser sjelden eller aldri andre som trener i terrenget

Vedr «treningspresset» har altså flertallet (85 %) ikke måttet endre treningsrute pga andre
ekvipasjer.

Det store flertallet (95 %) har ikke erfart jakt i terrenget

Sikkerhet rundt jakt oppfattes nok ikke som noe problem hos de aller fleste – men det er altså 4
kortkjøpere som har følt seg utrygge og det er jo viktig for dem.

Har du andre synspunkter på bruk av treningsterreng Skinnarbu
som du ønsker å kommentere?
36 svar
Bruker terrenget hovedsakelig på hverdager, så ikke ofte jeg treffer andre folk. Generelt
veldig dårlig med fugl på høsten.
Bra tiltak å forsøke på en slik evaluering
Syns det fungerer veldi bra. Men jeg er der mest i midtukedag.
Kvaliteten på terrenget, varierer selvfølgelig i h t rypebestand.
Bruker for det meste terrenget på Vinteren/etter ordinær jaktslutt. Ser da bra med ryper, og
sjeldent andre folk som trener i terrenget.
Bør nok begrense kortsalget noe, prioritere etter dugnad og så loddtrekning.
De jeg har snakket med, sier alle at det er så og si fugletomt
Ikke godt nok kjent med terrenget end dessverre.
Det kan bemerkes at mine 2 turer i høst har vært korte ( 1 til 2 1/2) og og på ettermiddagen.
Kanskje derfor jeg ikke har møtt på andre i terrenget. Sett opp mot 10 ryper på begge
turene.

Det har blitt skutt uten samtykke for hunden min under trening, av jegere som har oppholdt
seg i terrenget. Dette er rapportert inn til hotellet, som mente det var tjuvjakt i
utgangspunktet. 2021 var forøvrig den dårligste høsten relatert til bestand de siste seks
årene.
Tilbudet er veldig bra, grunnen til at jeg ikke har benyttet har utelukkende vært mangel på
tid til trening.
Det slippes en del jakthunder hvor eier ikke har treningskort. Bør det skiltes fra hotellet og
fra hyttebyen? Hva vet de på hotellet om krav om våpenkort og jegerprøve før de selger
jaktkort?
Ønsker at terrenget kan være åpent kun for trening. Mulig klubben kunne leid mer terreng i
området? Det er jo midler.
Jeg har ikke fått brukt treningsterrenget i høst. Hadde planlagt noen dager med opphold på
Skinnarbu. Men dette ble endret etter en lite hyggelig opplevelse med hotellet. Håper å få til
noen turer i vintersesongen.
Viktig at TFK har treningsterreng for medlemmer
I høst har det vert veldig dårlig med fugl i terrenget. Jeg har vist nok en unghund, men skulle
se mer fugl uansett. Jeg har tilgang til trening i et annet område i nærheten. Der har det vert
godt med fugl.
Burde drive felle fangst på predatorer
Jeg har kun vært en tur i slutten av oktober .
Savnet et spørsmål/alternativ - vi har ikke sett en eneste rype i høst, men i dag 20 des så vi
en flokk på ca 10 stk og en enkelt rype.
Ellers er jeg svært fornøyd med mulighet til å trene i terrenget.
Rakk dessverre ikke å bruke terrenget i høst
Vi har foreløpig ikke brukt treningskortet på Skinnarbu.
"Låsing" av terrenget før prøver bør være mer enn fire dager før første dag i den enkelte
prøve, f.eks 7 dager.
Ingen trening på høsten. Lavlandstrening og jakt andre steder. Benytter terrenget jan-mar, til
en vis grad.
Har ikke brukt terrenget i høst da jeg kun har hatt en valp å gå med. Tidligere sesonger har
jeg sjelden truffet mye folk. Har aldri truffet jegere,
Har truffet på treningshunder mest i begynnelsen av åpning av treningsmuligheter, uten at
det har skapt problemer. Tror de fleste tilpasser seg hverandre!
Frede terrenget en uke før prøver.

Skinnarbu er et superfint terreng, det er stort, variert og oversiktlig, bare synd at det har
vært lite/nesten ingen fugl på våre treningsturer. Men vi skal prøver oss igjen når det er
vintertrening. God jul og Godt nytt år
Bruk det lite i høst men mer bruk vinter 22
Vår bruk av treningsterrenget vill være i perioden januar - mars 2022.
Jeg har vært medlem av TFK i 3 år nå på grunn av treningskortet, leier også hytte på åremål
av samme grunn. Har ikke opplevd så lite fugl i terrenget som denne sesongen. Var med på
den første prøven, da så vi noe fugl og det ble også premie på våres parti. Møtte 4 jegere
med hund på parkeringsplassen på Skinnarbu i september, den ene meget brysk og forsøkte
å jege meg bort. Jeg hørte mange skudd fra disse jegerne og etter jakta har jeg ikke sett fugl i
terrenget. På grunn av jegerne og den oppståtte situasjonen holdt jeg meg i området rundt
Skinnabu hotell. Håper rypebestanden tar seg opp igjen.
Kombinasjon av trening og jakt bør ikke forekomme da store deler av terrenget er
uoversiktlig og det er ingen kommunikasjon mellom jaktutøvende og de som trener.
Sikkerheten blir da ikke ivaretatt.
Terrenget er bra og mange av turene jeg har vært ute har jeg ikke sett en sjel, med unntak av
noen få turgårere her og der på stiene. Generelt synes jeg det virker til å være lite folk i
fjellet på Skinnarbu sammenlignet med andre steder jeg har vært i høst (f.eks Vierli, Rauland,
Vegglifjell, Haukeli)
Jeg bruker terrenget bare vinterstid. Da har det ofte kommet fugl inn i terrenget, så det kan
tilsynelatende se OK ut. Det er høsten som er problemet, og med det jakttrykket som har
vært i terrenget de siste år er det mer el mindre ubrukelig. På UGP høst 2021 var det ingen
m godkjent fuglearbeid på kvalv dag 1.
Veldig bra med fugl våren 2021. nå før Jul 2021 gikk jeg i 5 timer med 2 hunder uten å se
fugl.
Pga uforutsett arbeids situasjon og plutselig sykdom i familien fikk vi dessverre bare benyttet
kortet 2 dager i 2021. Situasjonen ser noe lysere ut for februar. Nyttig og veldig fint med
disse dagene for oss med ny unghund debut fordi vi plutselig "mistet" jakt terrenget vårt i
sommer. Antagelig noen som betalte mer.... Hadde vært fint med disp ift å kunne felle en
fugl eller maks to for unghunder /andre hunder som "trenger" det. Viltet kan mer enn gjerne
deles / gis til andre. Vi liker best skogsfugl på tallerken!
Kunne ønsket mer muligheter for samtrening arrangert av tfk på skinnarbu. Altså noen tider
ila høsten hvor man kan samles og få matchet hundene. Dette kan også bidra til at det blir
mindre treningstrykk jevnt.

