
Jakt- og fiskekart
 Øvre Numedal Statsallmenning

Øvre Numedal statsallmenning.
Fiske tillatt med unntak av private vann.
Private vann. Fiske forbudt.

Fiske tillatt i rennende vassdrag.

Fiske forbudt på den siden av vassdraget 
som er markert med rødt.
Ta hensyn. Villreintrekk.

Grense jaktområde.

Hytte DNT.

Privat turisthytte.

Steinbu åpen.

Fjellstyrehytter.

Mer informasjon finner du på:
   numedal.net/fjellstyre
   hardangerviddanett.no
   inatur.no
   hardangervidda-fjellstyra.no

Båt Mår: 90 22 74 74
Båt Halne: 53 66 57 12  eller 
99 44 33 89
Båt Møsvatn: 35 06 26 30 eller
90750250

Du er selv ansvarlig for å gjøre deg 
kjent med grensene for 
jakt- og fiske.
Mer informasjon på baksiden.

Målestokk 1 : 200 000
Ekvidistanse 100 m



Statsallmenningen.
Øvre Numedal statsallmenning (ØNS) er en av 200 i Norge der 
staten eier grunnen, mens det lokalt forvaltes jakt, fiske og 
beiterettigheter. Fjelloven gir rammene for forvaltningen.  Grunn-
laget for rettighetene er alders tids bruk. Dette er strekninger som 
har vært gjenstand for felles bruk fra gårdbrukere og befolkningen 
for øvrig i det området der allmenningen ligger. Denne bruksretten 
til områdene er fastslått i våre eldste lover som Gulatingsloven og 
Magnus Lagabøters landslov. Den første fjelloven av 1920 og Høy-
fjellskommisjonen la grunnlaget for innholdet i bruksrettighetene 
og grensene. Fjelloven gir visse fortrinn for de som siste året har 
hatt fast bopel i området.  Mest interessant er villreinjakta, men 
garnfiske har også historisk vært viktig i mange allmenninger.  Ved 
siden av det har beiteretten vært svært viktig for næringslivet. Alle 
steinbuene er et bevis på denne tradisjonelle bruken.  Noen ganger 
brukes også betegnelsen læger  for  denne typen husvære.
Interessant for vandrere kan det være å se etter de utallige sporene 
på Hardangervidda etter at isen trakk seg tilbake for om lag 9000 
år siden.  De sammenraste steinbuene  er slike synlige spor.  Om 
den ligger ved et fiskevann, er det sannsynligvis fisket som har vært 
viktigste årsaken til plasseringen. Ligger den i ei li, er det antakelig 
fordi villreinen har trekk der.  Dyregraver for villreinfangst må også 
nevnes. Steinrekkene utfra hjørnene kan røpe de mest usynlige. 
Det meste av allmenningen ligger i Hardangervidda Nasjonalpark 
som ble  vernet i 1981. Noe av hovedgrunnen var at vidda huser 
den største villreinstammen i Europa. Men både dyrelivet ellers, 
kulturminner, geologien og plantelivet gjør Hardangervidda unik. 

Innfartsveier til Øvre Numedal statsallmenning.
Følgende kan hjelpe deg for å komme inn i allmenningen: For innfart fra Telemark, se visitrauland.com eller ring 35062630/90750250 for info 
om båten til Mogen.  Også god info på mogen.dnt.no. Det tar om lag 5-6 timer å gå inn til allmenningen fra Mogen. Som har 
tlf. 971 51 530. Du kan også gå inn fra Mårbu. Se hardangeviddanett.no. Båt går fra Synken over Mårfjorden. Tlf. båtfører 90227474. Fra 
Mårbu og inn i allmenningen bruker du  3-4 timer. Fra øst er det lett å gå fra Solheimstulen i Uvdal.  3 mil til grensa.  Godt egnet for terrengsyk-
kel.  Om du reiser inn fra Dagali mot Ossjøen og Håranatten (endepunkt med parkering), har du 1,5 times gange til allmenningen. Annen aktuell 
innfarstvei er inn til Tuva th. Kjør inn fra Skurdalen. Skilta fra Fv. 40. Fra Tuva til allmenningsgrensa, bruker du om lag 2 timer. Fra nord kan 
du komme via Geilo fra øst eller fra Eidfjord i vest – rv.7. Fra Halne fjellstugu går det regelmessig båt til enden av Halnefjorden. Info båtrute 
på tlf.53 66 57 12/99443389. Se halne.no. Enkel tilkomst får du ved å ta av rv.7 v/Tråastølen og kjøre til Tinnhølen. Parkering 
v/nasjonalparkgrensa. 5 km til Øvre Numedal statsallmenning. Lett og fin vei å sykle til «Byen.» Aktuelle nettsteder: Se forsida!

Tlf. 53 66 5 712 eller 994 43 389. RØDBERG

«Byen» (parkering): 32V 0424185/6682604 

Fjellstyrehytter:
Grønenuten  32V 0442738/6695245
Kolven   32V 0432947/6688245
Ribbohei  32V 0426542/6682982
Jegerbu 32V 0442894/6675813
Vegarhovd 32V 0434215/6668544
Bakketjønn 32V 0424818/6681158

Steinbuer/læge:
Knutsbu 32V0425062/6678984.
Kolvelægeret 32V 0431471/6686995
Seltjønnslæger 32V 0440860/6689884
Skyttarbudalen 32V 0435730/6686864
Elsjålæger 32V 0428199/6667071
Råstugu 32V 0432942/6668249
Vegarhovdl. 32V 0436422/6669521
Bakkehytta 32V 0438684/6672025
Muran  32V 0438378/6675278

Tlf. 32 74 51 00
post.rodberg@intersport.no

Knutsbu ved vestre Bakketjønn.


