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Møtebok Ullensvang Fjellstyre 

 
Tidspunkt: mandag 22. mars kl. 1800-2000  
Sted:  Teamsmøte 
 
Deltakere:  
Johnny Vikne, Jan Asbjørn Utne, Jarle Rasmussen, Synnøva Sæbø, 
Hildegunn Espe 
 
Andre deltakere:  
Sten-Rune Jensen   
 
Saksliste: 
 
UFS 10/21 Meldinger 
UFS 11/21: Priser 2021- jakt og fiske og hytteutleie 
UFS 12/21: Småviltjakta 2021 
UFS 13/21: Villreinjakta 2021 
UFS 14/21: Hytteutleie 2021 
UFS 15/21 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 10/21: Meldinger 
 

Saksdokument:   
 
 
Saksutredning: 
2021.01.26.612.1.Forespørsel om overgangsavtale i reinsjakta 2021. Fra 
Røldal Fjellstyre 

2021.02.15-123.Ullensvang fjellstyre - Årsrekneskap 2020 

2021.02.25.127 Odda Revisjon- signert avtale 

2021.03.08-035.2 Trond Seim - Ber om møte angående Langavassbu 
2021.03.12.640.1. tillatelse isfiske 20.03.21- Framnes kvgs. ved Jens Ivar 
Melås 

 
Framlegg til vedtak:  
Ingen framlegg til vedtak. 
 
Referat: 
Fjellstyreleder informerte om at det var avtalt møte med T. Seim/ turlaget angående 
avslutning av leieforholdet på Langavassbu. Møte avholdes 23.03.21 kl 1800 på 
Rådhuset i Odda. 
 
Vedtak:  
Fjellstyret tar postlisten til etterretning 
 
 

Sak 14/21: Priser 2021- jakt og fiske og hytteutleie 
 
Saksdokument:   
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-03-11-681 
 
 
Saksutredning:  
Fjellstyret vedtok i fjor en pris på 90 kr pr/ pers/ natt for steinbuene og 100 kr pers/ natt i 
hytte for innenbygdsboende. Utenbygds betaler dobbelt pris. Det foreslås å oppjustere 
prisene på overnatting. Tilbudet fjellstyret har i statsallmenningen er unikt og rimelig 
alternativ. De fleste brukerne har et begrenset antall overnattinger i løpet av sesongen på 
hyttene og en forsiktig prisjustering vil være innenfor det som anses akseptabelt. 
Forslaget er å øke prisene på steinbu til 100 kr natta og hytte til 130 kr natta.   
 
Fjellstyret har avventet ny prisforskrift. Denne kom rett før helgen og det er lagt opp til en 
økning på konsumpris de siste 5 år. For villreinjakt ligger fjellstyret langt under 
prisrammen og i år er forslaget en pakkepris pr jeger uavhengig av antall kort. Hver jeger 
tilbys minimum to voksne dyr og det er sannsynlig at det vil komme tillegg på kalvekort. 
Dette kan bety inntil 4 dyr pr jaktpakke, men kvoteforslaget fra villreinutvalget vil avgjøre 
dette. I fjor tilbydde fjellstyret jegerne pakker fra 1 til 3 dyr med en pris fra 1500- 4500 kr. 
I år bør en kjøre like pakker og priser til alle jegere. Snittprisen pr pakk i fjor var på kr 
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3000. Forslaget er at hver innenbygdsboende jeger betaler lik pris som i fjor pluss økning 
da det kan bli flere fellingstillatelser pr jeger i pakken. Forslaget er kr 3500,- for 
innenbygds og utenbygds betaler det dobbelte, kr 7000,-.  
 
Fjellstyre har fiskekortsamarbeid med de andre fjellstyrene på vestvidda. 
Fiskekortprisene her ligger over prisforskriften og er uendret for 2021. På eget fiskekort 
har fjellstyret ligget på prisrammen etter den tidligere forskriften. Det foreslås å heve 
fiskekortprisen til ny prisramme.  
 
a. døgnkort kr 110,– 
b. ukekort kr 390,– 
c. sesongkort kr 790,– 
 
Fjellstyret selger i tillegg garnfiskekort til innenbygdsboende. Prisen har ligget på kr 300 
for ukeskort, 450 for sesongkort og 500 for sesongkort familie. Det foreslås å beholde 
disse prisene og evt justere de til neste år.  
 
Småviltjakta har ligget på prisrammen for døgnkort siste året. Ukeskort og sesongkort har 
ligget under rammen. Fjellstyret selger flest dagskort og slik sett er det viktigste for 
fjellstyret at prisen på dagskort justeres, ukeskort og sesongkort justeres forholdsmessig. 
 
 
Ny prisforskrift for småviltjakt er nå klar. Det var dissens mellom forslaget fra 
miljødirektoratet og Norges Fjellstyresamband. Forslaget fra Miljødirektoratet ble vedtatt 
og de nye rammene er som følger: 
 
Dagskort/døgnkort kr 280,- 
5-dagerskort kr 1130,- 
Ukekort (7 dager) kr 1580,- 
Sesongkort kr 2590,- 
 
 
Forslag til vedtak:  
Ullensvang Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens § 25 og 29 følgende priser for 
2021: 

 

Fellesfiskekortet 

 
2020 2021  

Vekeskort kr 500 kr 500  

Sesongkort kr 1 000 kr 1 000  

 
 

  

Fiskekort Ullensvang 
statsallmenning 

 

  

Stongfiske   

Døgnkort kr 100 kr 110  

2-døgnskort kr 175 kr 190  
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3-døgnskort kr 250 kr 290  

Vekeskort kr 350 kr 390  

Sesongkort kr 700 kr 790  
Garnkort   

Vekeskort kr 300 kr 300  

Sesongkort kr 450 kr 450  
Familiekort sesong kr 500 kr 500  

Vekeskort 
utanbygdsbuande 

 
kr 600 kr 600  

 
 

  

Småviltjakt 

 
2020 

utenbygdsb. Innanbygdsbuande Utanbygdsbuande 

 
 

  

Dagskort kr 250 kr 140 kr 280 

Vekeskort kr 1000 kr 600 kr 1 200 

Sesongkort kr 2000 kr 1 100 kr 2 200 

 
 

  

Smårovviltkort - sesong  kr 100 

 
Priser på overnatting: 
 Hytte Steinbu 

Innenbygdsboende 130 100 

Utenbygdsboende 260 200 

 
Villreinjakta: 
Innenbygdsboende: Min to voksne dyr kr. 3500,- Jegere i aldersgruppen 16-19 år betaler 
halv pris. 
Utenbygdsboende: Min to voksne dyr kr. 7000,- 

 
Referat: 
Det kom forslag på møte om at prisene på overnatting holdes uendret. 
 
Villreinjakt: Forslag til priser: 1500 kr/ dyr for innenbygds. Det betales 1000 kr for 
tilleggesdyr/ tilleggskort 
 
Vedtak:  
Ullensvang Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens § 25 og 29 følgende priser for 
2021: 
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Fellesfiskekortet 

 
2020 2021  

Vekeskort kr 500 kr 500  

Sesongkort kr 1 000 kr 1 000  

 
 

  

Fiskekort Ullensvang 
statsallmenning 

 

  

Stongfiske   

Døgnkort kr 100 kr 110  

2-døgnskort kr 175 kr 190  

3-døgnskort kr 250 kr 290  

Vekeskort kr 350 kr 390  

Sesongkort kr 700 kr 790  
Garnkort   

Vekeskort kr 300 kr 300  

Sesongkort kr 450 kr 450  
Familiekort sesong kr 500 kr 500  

Vekeskort 
utanbygdsbuande 

 
kr 600 kr 600  

 
 

  

Småviltjakt 

 
2020 

utenbygdsb. Innanbygdsbuande Utanbygdsbuande 

 
 

  

Dagskort kr 250 kr 140 kr 280 

Vekeskort kr 1000 kr 600 kr 1 200 

Sesongkort kr 2000 kr 1 100 kr 2 200 

 
 

  

Smårovviltkort - sesong  kr 100 

 
Priser på overnatting: 

 Hytte Steinbu 

Innenbygdsboende 100 90 

Utenbygdsboende 200 180 

 
Villreinjakta: 
Innenbygdsboende: Min to voksne dyr kr. 3000,- (1500kr/ dyr). Jegere i aldersgruppen 
16-19 år betaler halv pris. Tilleggsdyr kr 1000,- 
Utenbygdsboende: Min to voksne dyr kr. 6000,- 

 
Enstemmig vedtak 
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Sak 15/21: Småviltjakta 2021 
 
Saksdokument:   
http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/arsrapportar-ullensvang 
 
Saksutredning:  
Fjellstyret har hatt åpent kortsalg de siste årene. Ullensvang statsallmenning er den 
største statsallmenningen på vidda med den laveste omsetningen på småviltjakta. 
Årsaken til dette er som alle kjenner til at arealene er vanskelig tilgjengelig og at det er 
lite lirypeterreng. Sesongen 2019 ble det solgt 181 jaktkort og i fjorårssesongen ble det 
solgt 189 kort. Dette viser omsetningen av kort er stabil på et lavt nivå. Det ble totalt i fjor 
felt 216 fjellrype og 129 lirype til sammen 345 mot 273 fugl i 2019. Dette tilsvarer ca 1 
rype pr 2 km2 i snitt. Østover på vidda var det et toppår i fjor med hensyn til 
takseringsresultat og jakt. Det kan virke som rypebestanden på vidda er på vei opp og 
som kjent er det bl.a værforholdene på forsommeren i klekkingene som styrer 
rypebestandenes vekst. Med bakgrunn i lavt jakttrykk vil det være forsvarlig å videreføre 
ordningen med fritt kortsalg på småvilt. Det anbefales å ta saken opp til ny vurdering før 
jakta i 2022. 
 
Forslag til vedtak:  
Ullensvang Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens § 23 følgende: 
Ullensvang fjellstyre åpner for fritt kortsalg i heile jaktperioden, som tidligere år. Jakttiden 
settes fra 15.09.21- 28.02.22. Det settes kvotebegrensning på tre fugl pr dag, dagskvoten 
kan ikke overføres til neste dag. 
 
Referat: 
Det fremkom ingen andre forslag til vedtak i saken. 
 
Vedtak:  
Ullensvang Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens § 23 følgende: 
Ullensvang fjellstyre åpner for fritt kortsalg i heile jaktperioden, som tidligere år. Jakttiden 
settes fra 15.09.21- 28.02.22. Det settes kvotebegrensning på tre fugl pr dag, dagskvoten 
kan ikke overføres til neste dag. 
 
Enstemmig vedtak  

 

Sak 16/21: Villreinjakta 2021 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning:  
I skrivende stund er det lite tilgjengelig informasjon om hvordan villreinjakta blir høsten 
2021. Det er mange usikkerhetsfaktorer som skal på plass før utvalget og nemnda vedtar 
en kvote. Kvoten gir et grunnlag på hva antall fellingstillatelser blir for fjellstyret og dette 
kan styre hvilke avtaler som det er behov for å inngå med hensyn til samjakt etc. 
Fjellstyret har mottatt to forespørsler om samjakt. Dette er vanskelig å ta stilling til før det 
er kjent hva kvoteforslaget er og hva dette kan bety for fjellstyret.  
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I signaler som har kommet legges det opp til et uttak av voksen bukk. Dette med hensyn 
til avklaring av omfanget av smitteutbrudd av CWD. Hvordan dette i praksis vil foregå 
med tanke på korttyper er foreløpig uklart. Det kan være grunn til å tro at man vil ha en 
tilsvarende kvotetildeling som i fjor med voksen bukk og fridyrskort. Med tanke på at 
bukkeandelen er såpass lav kan dette resulterer i at man bare får tildelt fridyrskort i år, 
eller at bukkekortene endres til fridyrskort etter en hvis dato. Skal man ha en reell sjanse 
på å ta ut bukk kan dette medføre tidligere jaktstart, det antas at dette inntas i forslaget 
fra villreinutvalget.  
 
Ut fra det som har kommet frem i arbeidet rundt CWD i vinter er det grunn til å anta at 
selve kvoten for Hardangervidda blir høy i år. Dette medfører mange kort til fjellstyret. 
Følger man denne tankerekken er vurderingen før årets jakt hvor mange jegere man kan 
slippe til på allmenningen. Fjellstyret hadde i 2020 ca 300 jegere som tok ut kort. Med 
bakgrunn i dette bør fjellstyret vurdere hvor mange jegere en kan åpne for. Om man 
antar at noen flere innenbygds vil jakte i år bør det være forsvarlig å åpne for kanskje 10 
% økning i jegertall. 
 
Fjellstyret har gjeldene vedtak med hensyn til jaktlag, nattefreding, telting, fredingssoner 
og opplæringsjakt. Det er ingen behov på dette tidspunktet å endre disse 
bestemmelsene. 
 
Foreligger det et forslag til kvote fra villreinutvalget på møtetidspunktet inntas denne og 
behandles på møte. 
 
Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Årets kvoteforslag var ikke sendt på høring. Dette medfører at saken utsettes til etter 
påske. Det fremkom forslag på møtet at fjellstyret sender et brev til tilsynsutvalget der 
man ber tilsynsutvalget se på dette med landingsplass for helikopter med hensyn til 
teltplassene på Hovlandstølen og Belebotn i villreinjakta. Sekretær sender brev. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes til neste møte 

 
 

Sak 17/21: Hytteutleie 2021 
 
Saksdokument:   
Ingen 
 
Saksutredning:  
Fjellstyret har i det siste året hatt hyttene ute for bestilling via scannatur. Scannatur gjør 
det mulig å booke inn flere forskjellige personer på en hytte etter sengeutleie prinsippet. 
Dette har fungert for forrige sekretær som kjenner systemet og kan bruke det. I år kan 
det være behov for å gjøre en litt mer enkel løsning og sekretær anbefaler at alle hyttene 
legges ut for booking via inatur sitt system. En fordel med dette i år er at man da bestiller 
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en egen avdeling på hytta og man på den måten ikke blander folk, noe man kan risikere 
ved sengeplassbestilling. Via inatur sin løsning er det en rabattordning for 
innenbygdsboende, dette gjør at man slipper refusjon på betaling. På løsningen til Inatur 
betaler man et grunnbeløp pr avdeling på f.eks prisen på to til tre sengeplasser og så må 
man legge til for ekstra seng om man er flere personer en grunnbetalingen tilsier i 
reisefølge.  
 
Fjellstyret kan fortsatt sende ut tilbud om forhåndsbestilling av hyttene til 
innenbygdsboende, men dette vil forenkle driften av utleien i sesongen.  
 
Det anbefales at innenbygds får en frist, f.eks tilsvarende villreinjakta da de må sende en 
søknad om bestilling av hytte. En eller to oppnevnt fra styret alternativt sekretær 
gjennomfører en trekning og tildeling. De periodene som da ikke er utleid åpnes opp for 
booking på nett. 
 
Forslag til vedtak:  
Ingen 

 
Referat: 
Saken ble diskutert under behandling av sak 14/21. Styret er positive til å legge hyttene 
over på inatur sin bookingsløsning. Dette medfører at man går over fra sengeplassutleie 
på hyttene til avdelingsutleie. I reinsjakta legges det opp til en løsning der man betaler for 
alle sengeplassene på avdelingen.  
 
Fjellstyret viderefører ordningen med at innenbygds kan forhåndssøke på bruk av 
hyttene for sommersesongen. Søknadsfristen settes til 15.05. Det legges ut en felles 
annonse i HF og informasjon på hjemmesiden og facebooksiden om ordningen og 
søknadsfrist.  
 
Vedtak:  
Ullensvang fjellstyre legger hyttene ut for booking via inatur sin løsning i år. 
Fjellstyret åpner opp for forhåndsbestilling av hyttene for innenbygdsboende. 
Søknadsfristen settes til 15.05.21. Ved behov gjennomføres det en trekning. 
 
Enstemmig vedtak 

 
UFS 10/21 Eventuelt 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning: 

- Oppbevaringskasser Belebu og Bjønnavassbu. Skal ordningen videreføres på lik 
linje som i dag, eller skal det gjøres endringer? Skal de som har leieavtale få tilbud 
om videreføring av avtalen? Eller skal opplegget lyses ut på nytt? Skal det nye 
leietakere inn må kassene tømmes og ryddes. Prisen var satt til 2500 kr for 5 år 
og 600 pr år. 
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Framlegg til vedtak:  
Ingen framlegg til vedtak. 
 
Referat: 
Leietakere gis mulighet til å videreføre leie av oppbevaringskasse. Blir det ledige kasser 
åpnes det for søknad. Prisen settes til kr 3000 for 5 år eller 750 kr/ år.  
 
Vedtak:  
Ullensvang fjellstyre gir eksisterende leietakere mulighet til å videreføre leie av 
oppbevaringskasse for perioden 2022-2026. Blir det ledige kasser åpnes det opp for 
søknad. Prisen settes til kr 3000 for 5 år eller 750 kr/ år.  
 
Enstemmig vedtak 
 

 
24.03.2021 
Sten-Rune Jensen 
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