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Møtebok Ullensvang Fjellstyre 

 
Tidspunkt: mandag 22. februar kl. 1700- 2000 
Sted:  Rådhuset i Odda. 
 
Deltakere:  
Johnny Vikne, Jan Asbjørn Utne, Jarle Rasmussen, Synnøva Sæbø, 
Hildegunn Espe 
 
Andre deltakere:  
Sten-Rune Jensen og Georg Gjøstein. 
  
Saker til styremøte: 
 
UFS 01/21 Meldinger 
UFS 02/21 Møteplan 2020 
UFS 03/21 Årsregnskap 2020 
UFS 04/21 Årsmelding 2020 
UFS 05/21 Budsjett 2021 
UFS 06/21 Forsyninger hytter/ arbeid/ befaring vinter 2021 
UFS 07/21 CWD- status og oppdatering til styret 
UFS 08/21 Forespørsel Røldal fjellstyre- villreinjakta 
UFS 09/21 Valg av Odda Revisjon AS som revisor 
UFS 10/21 Eventuelt 
 
 

Johnny Vikne /s/     Jan Asbjørn Utne /s/       
 
 
      

Hildegunn Espe /s/      Jarle Rasmussen /s/    Synnøva Sæbø /s/ 

 

 

 
Møteboka er godkjent elektronisk  
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UFS 01/21: Meldinger 

 
Saksdokument:   

2020.10.21-612.3 Villreinutvalet-Invitasjon til haustmøte 2020 

2020.10.26-035.2 Åge Holtmoen - Innspel om fjellstyrehytta ved Langavatnet 

2020.10.27-011.3 Fjellstyresambandet - Høring endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst 

2020.11.02-352.1 Ullensvang fjellstyre - Rapport traktorkøyring til Hansbu 2020 

2020.11.03-011.8 Ullensvang fjellstyre - Uttale til grunndisponeringstiltak - botanisk feltarbeid 
Skålsbotn 

2020.11.04-145.9 Kvinnheradstiftinga - Avslagsbrev (rehabilitering Bjørnavassbu) 

2020.11.04-152.3 Ullensvang kommune - Tilbakemelding på førespurnad om forsikring gjennom 
kommunen 

2020.11.05-612.1 Ullensvang fjellstyre - Fellingsrapport villrein 2020 

2020.11.05-120 Ullensvang fjellstyre - Val av rekneskapsførar for Ullensvang fjellstyre 

2020.11.05-127 Ullensvang fjellstyre - Førespurnad på revisjonstenester for Ullensvang fjellstyre 

2020.11.06-035.2 Ullensvang fjellstyre - Tilbakemelding på førespurnad om framtidig avtale om hytta 
ved Langavatnet 

2020.11.12-335.3 Skjold beitelag - Underskriven avtale om beiteleige 2020-2025 

2020.11.16-145.4 Statskog - Sluttutbetaling uthus Bjørnavassbu 

2020.11.17-127 Indre Hordaland Revisjonsdistrik - Pristilbod revisjon 

2020.11.18-434 Ullensvang fjellstyre - Søknad om skuterløyve 2021-2024 

2020.11.20-434 Ullensvang fjellstyre - Søknad om skuterløyve til Langavatnet 2021-2024 

2020.11.20-127 Odda Revisjon - Pristilbod revisjon 

2020.11.23-32 Nordplan - Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan Hardanger Lift 

2020.12.02-120 Ullensvang fjellstyre - Revisortenester for fjellstyret frå 2021 

2020.12.02-120 Odda Revisjon - Aksept oppdrag med revisortenester for fjellstyret 

2020.12.02-120 Ullensvang fjellstyre - Tilbakemelding på tilbod om revisortenester for fjellstyret frå 
2021 (IHR) 

2020.12.02-120 Ullensvang fjellstyre - Oppseiing av avtale om revisortenester 

2020.12.07-131.6 Ullensvang fjellstyre - Påminnin om førespurnad om samling av faktura for feie- og 
tilsynsgebyr 

2020.12.15-010 Landbruksdirektoratet - Ny orientering om saksbehandslingstid 

2020.12.18 Ullensvang fjellstyre-Uttale til planoppstart Hardanger Lift 

2020.12.31.001.5.Brev til Mdir og MT - innspill til CWD-prosessen - Hardangervidda villreinnemnd 

2021 

2021.01.11.642.1 Fordeling utbytte fellesfiskekort 2020 

2021.01.14-001.1.Tillatelse til fasadeendring - endring to vindu i gjeterhytte på gnr. 255, bnr. 1 på 
Rauåni- Statsforvalteren i Vestland 

2021.01.18-001.4.Ullensvang kommune-Tilskot husleige Ullensvang Fjellstyre 

2021.01.20-001.1.Brønnøyregisteret-registret endring daglig leder  

2021.01.26.612.1.Forespørsel om overgangsavtale i reinsjakta 2021. Fra Røldal Fjellstyre 
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Saksutredning: 
 
Framlegg til vedtak:  
Ingen framlegg til vedtak. 
 
Referat: 
Sekretær hadde en orientering og gjennomgang av postlisten for styret. 
 
Vedtak:  
Fjellstyret tar postlisten til etterretning 
 
 

UFS 02/21 Møteplan 2021 
 

Saksdokument:   
 
Saksutredning: 
Sekretær foreslår følgende møter, med foreløpig agenda for 2021: 
 
Mandag 22.03 

- Priser 2021- jakt, fiske og hytteleie 
- Villreinjakta 
- Småviltjakta 
- Hytteutleie 

 
Mandag 01.11 

- Orientering om økonomi 
- Oppsummering av sesongen 

 
I tillegg til dette kan det dukke opp behov for nye møter. Dette være seg byggesaker eller 
nytt omkring CWD situasjon. Sekretær forslår at eventuelle tilleggsmøter avholdes via 
teams, epost eller som telefonmøte. 
 
Framlegg til vedtak:  
Møtedatoer for 2021: 

- Mandag 22.03 
- Mandag 01.11 

 
Referat: 
Om det dukker opp nye saker eller forhold som medfører endring tas møteplan opp igjen 
på neste møte. 
 
Vedtak:  
Ullensvang Fjellstyre legger opp til følgende fastsatte møtedatoer for 2021: 

- Mandag 22.03 
- Mandag 01.11 
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Enstemmig vedtak 
 
 
 

UFS 03/21 Årsregnskap 2020  
 

Saksdokument:   
2021.02.15-123.Ullensvang fjellstyre - Årsrekneskap 2020 
 
Saksutredning: 
Resultat for 2020 viser et overskudd på kr. 559 080 
Fjellstyret hadde en total omsetning på kr. 1 879 367 
 
Regnskapet oversendes revisor. Regnskapet godkjennes med forbehold om godkjenning 
fra revisor. 
 
Framlegg til vedtak:  
Ingen framlegg til vedtak. 
 

Referat: 
Det ble holdt en kort gjennomgang av årsregnskapet. Tallene for 2019 var ikke 
sammenstilt for Odda og Ullensvang og således vanskelige å sammenligne.  
 
Vedtak:  
Ullensvang Fjellstyre godkjenner årsregnskapet for 2020 med forbehold om godkjenning 
fra revisor. 
 
Enstemmig vedtak  

 

 

UFS 04/21 Årsmelding 2020  
 

Saksdokument:   
2020.11.11-046.1.Ullensvang fjellstyre - Årsmelding 2020 
 
Saksutredning: 
Utkast til årsmelding vedlegges saken/ fremlegges på møtet. 
 
Framlegg til vedtak:  
Ingen framlegg til vedtak. 
 

Referat: 
Det ble holdt en gjennomgang av årsmeldingen. Det ble kommentert at årsmeldingen var 
oversiktelig. Sekretær oppdaterer og aktiverer kartlink i dokumentet. Det kom ønske om 
at man i neste årsmelding legger inn tall på overnatting fra fjoråret for å se endringer i 
utleie på den enkelte hytte. 
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Vedtak:  
Årsmeldingen for 2020 tas til etterretning. 
 
Enstemmig vedtak  

 

 

UFS 05/21 Budsjett 2021 
 
Saksdokument:   
2020.02.15-111. Budsjett Ullensvang fjellstyre 2021 
 
Saksutredning: 
Budsjettet for 2021 er usikkert da inntektsgrunnlaget til fjellstyret i stor grad baserer seg 
på inntekter fra villreinjakta. Da det fortsatt er svært uklart hva som vil skje videre i 
prosessen tas det utgangspunkt i et overslag basert på en kvote tilsvarende satt kvote i 
2020.  
 
Framlegg til vedtak:  
Ingen framlegg til vedtak. 
 

Referat: 
Det ble holdt en gjennomgang av budsjettet.  Det kom følgende forslag til endring: 

- Fiskeprosjektet legges inn som egen utgiftspost 
- Utgift til ved økes til 15 000,- 
- Forslag i fra sak 06/21 inntas i post om vedlikehold/ drift. Posten økes til 150 000,- 
- Forslag om innkjøp av lett båt til Vetla Uravatn. Post vedlikehold av båt økes til 

20 000,-  
 
Vedtak:  
Budsjett for 2021 vedtas med følgende endringer: 

- Fiskeprosjektet legges inn som egen utgiftspost 
- Utgift til ved økes til 15 000,- 
- Forslag i fra sak 06/21 inntas i post om vedlikehold/ drift. Posten økes til 150 000,- 
- Forslag om innkjøp av lett båt til Vetla Uravatn. Post vedlikehold av båt økes til 

20 000,-  
 
Enstemmig vedtak  

 

UFS 06/21 Forsyninger hytter/ arbeid/ befaring vinter 2021 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning: 
Befaring fjellstyrehyttene- planlegging av gjennomføring. 
 
Praktisk drift og klargjøring av hyttene til Ullensvang Fjellstyre frem til sesongen 2021. 

- Ved og gass transport 
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- Forbruksmateriell 
- Vask- vedlikeholdsbehov 
- Annet 

 
 
Framlegg til vedtak:  
Ingen framlegg til vedtak. 
 

Referat: 
Det ble holdt en runde på dette med hytter. Fjellstyret har redusert omfang på 
sekretærtjeneste i år, men fjelloppsynet utfører de viktigste og nødvendige ettersynet på 
hyttene med hensyn til brannvern, innkjøring av ved og gass etc. 
 
Belebu, Bjønnavassbu, Persbu, Langavatn(Holmavatn) får innkjørt ved og gass på 
dugnad. Nedvask på hyttene gjennomføres på dugnad. 
 
Det kom følgende forslag til utbedringer prosjekt: 

- Persbu- innkjøp og montering av solcelleanlegg. Ca 20 000,- 
- Persbu- innkjøp og montering av ny ytterdør med vindu. Pris ikke avklart 
- Beise uthus på Persbu 
- Langavatn- avvente avklaring om innlegging av strøm i hytta. Om ikke monteres 

solcelleanlegg. 
- Bjønnavasssbu- bytte vinduer og tak. Pris ca 50 000,-. Dugnadsarbeid? 
- Hansbu innstallere flere lamper- spesielt i gangen.   

 
Prosjekt som er kostnadsberegnet inntas på budsjettet- ref.  sak 05/21 
 

 

UFS 07/21 CWD- status og oppdatering til styret 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning: 
Det ble orientert om status så langt i prosessen med gjennomgang av resultatet og tiltak 
arbeidsgruppen jobber videre med. 
 
Fjellstyrets representant i villreinutvalget informerte om utvalgets arbeid så langt. 
 
Framlegg til vedtak:  
Ingen framlegg til vedtak. 
 

 

UFS 08/21 Forespørsel Røldal fjellstyre- villreinjakta 
 
Saksdokument:   
2021.01.26.612.1.Forespørsel om overgangsavtale i reinsjakta 2021. Fra Røldal 
Fjellstyre 
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Saksutredning: 
Røldal Fjellstyre skriver i sin epost av 26.01.21 følgende: 
 
«Røldal Fjellstyre kjem i år til å miste store delar av sitt jaktterreng grunna utbrotet av 
CWD på Hardangervidda. Pr i dag er det oppretta ei «reinsfri» sone i sørlege delar av 
Røldal Statsallmenning der all rein innanfor sona vert jaga ut eller avliva. Dette vil 
sjølvsagt påverke våre jegerar sin jaktsituasjon og ein må sjå for seg at det vil bli fleire i 
området rundt Hellevatn og Holmavatn.  
 
Røldal Fjellstyre vil derfor tillate seg å spørje granneeigedomane om det vil vere mogeleg 
å opprette ei overgangsavtale for jegerar på Røldal SA under jakta i 2021. Ein ser då for 
seg at det kan opprettast overgang som kan avgrensast både i tid og rom. Alle initiativ vil 
bli mottekne med takk frå Røldal FS i den situasjonen ein no er oppe i. Fjellstyret håpar 
på positiv handsaming av denne førespurnaden og ser gjerne at ein får svar i god tid før 
sommaren.  
 
Under ser ein sona der det ikkje skal vere rein. Dette er tradisjonelt eit svært godt 
jaktområde for Røldal SA. 

» 
 
 
I forespørselen fra Røldal FS åpnes det for innspill og dialog. Ullensvang Fjellstyre bør 
invitere Røldal til et møte i saken slik at eventuelle forslag til vilkår og 
forhandlingsmoment blir diskutert i forkant før fjellstyret inngår en overgangsavtale. Det 
bør avklares hvem som møter for Fjellstyret. 
 
Framlegg til vedtak:  
Saken utsettes 
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Referat: 
Ullensvang Fjellstyre(UF) er positive til et samarbeid med Røldal Fjellstyre. UF ved 
sekretær gir en tilbakemelding på henvendelsen og foreslår et møte så snart 
retningslinjene fra Mattilsynet og kvoteforslaget foreligger. Saken utsettes  
 
 

UFS 09/21 Valg av Odda Revisjon AS som revisor 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning: 
Fjellstyret hadde i møte 27.10.20 oppe sak om valg av revisortjenester. Fjellstyret gjorde 
følgende vedtak: 
 
Vedtak (sak UFS 39/20): 
Det blir sendt ein førespurnad til Indre Hordaland Revisjonsdistrikt og Odda Revisjon om 
revisjonstenester for fjellstyret. Sekretær får fullmakt til å inngå avtale med det firmaet 
som gir det rimelegaste tilbodet. 
Samrøystes vedteke. 
 
Odda Revisjon AS hadde det beste og rimeligste tilbudet og det må nå gjøres et formelt 
vedtak på valget av revisor for godkjenning i brønnøysundregisteret. 
 
Framlegg til vedtak:  
Ullensvang fjellstyre velger Odda Revisjon AS, org.nr. 997726316 som revisor av 
fjellstyrets årsregnskap med virkning fra regnskapsåret 2020. 
 
Referat: 
Det fremkom ingen andre forslag til vedtak i saken. 
 
Vedtak:  
Ullensvang fjellstyre velger Odda Revisjon AS, org.nr. 997726316 som revisor av 
fjellstyrets årsregnskap med virkning fra regnskapsåret 2020. 
 
Enstemmig vedtak 

 
UFS 10/21 Eventuelt 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning: 
 
Framlegg til vedtak:  
Ingen framlegg til vedtak. 
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Referat: 
- Georg Gjøstein, daglig leder i Fjellstyrene på Hardangervidda AS informerte styret 

om organisasjonen og driftssystemet til fjellstyrene på Hardangervidda.  
 

- Det kom forslag om å søke sparebankstiftelsen om søknad på midler. Sekretær 
sender denne innen søknadsfristen 09.03.21 

 
- Jarle R ser på muligheter for å søke på midler til barn og ungdomstiltak på fiske.  

 

 
Referent Sten-Rune Jensen 23.02.21  
 
 
Kopi til: 

Fjellstyremedlemmer  
Varamedlemmer  
Fjellstyra på Hardangervidda AS 
Norges Fjellstyresamband  
Statskog  
Ullensvang kommune 
Fjellstyrene rundt Hardangervidda 
Hardanger Folkeblad 
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