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Møtebok Ullensvang Fjellstyre 

 
Tidspunkt: onsdag 24. november kl. 1700-1930  
Sted:  Odda kommunehus 
 
Deltakere:  
Johnny Vikne, Jan Asbjørn Utne, John Helge Rasmussen, Synnøva Sæbø, 
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Sten-Rune Jensen   
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UFS 23/21: Oppsummering jakta 2021 
UFS 24/21: Status økonomi 
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Hildegunn Espe /s/      John Helge Rasmussen /s/    Synnøva Sæbø /s/ 
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Med bakgrunn i at Mattilsynet og Miljødirektoratet holdt en presskonferanse om 
sin anbefalingen om hva som bør skje videre i bekjempelsen av skrantesjuke hos villrein 
på Hardangervidda, ble det holdt en orientering om dette på starten av møtet. Mattilsynet 
og Miljødirektoratet mener det ikke er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinære uttak av 
villrein vinteren 2022. Tilrådningene er i tråd med de lokale innspillene i saken. 
 

UFS 22/21: Meldinger 
 

Saksdokument:   
 
Saksutredning: 

2021.04.14.001.1.Tillatelse til gjennomføring av feltarbeid, Lunds universitet. Brev fra  Statskog SF 

2021.04.14.145.9.Avslag på søknad. Sparebankstiftinga 

2021.04.28-123.Ullensvang fjellstyre - Årsrekneskap 2020 signert 

2021.04.26.127 Revisjonsberetning Ullensvang Fjellstyre 2020 

2021.04.19.001.1.Nytt foreløpig svar. Brev fra Landbruksdirektoratet 

2021.04.24.001.5.Anbefaling villreinkvote 2021. Villreinutvalet 
2021.04.28.001.1.Anbefaling til LMD og KLD. Mål, strategi og tiltak bekjempelse av skrantesyke. 
Mattilsynet og MD 
2021.05.10.001.5.Llokal forvaltning ber om møte med politisk ledelse i departementene. Brev fra 
villreinutvalget og villreinnemnda 
2021.05.11.001.1.Forslag til endring av jakttid for villrein i Hardangervidda villreinområde 2021. 
Miljødirektoratet 

2021.05.18.032 Avtale om leige av kontorlokaler i Kinsarvik 

2021.05.18.032 kontrakt til signering Ullensvang fjellstyre 

2021.05.26.145.9 Ber om utbetaling av tilskudd- Sparebankstiftinga. Brev ut 

2021.05.28.137 Søknad om tilskot til kulturarrangement- Eidfjord Fjellstyre 
2021.06.07.001.5.Pressemelding etter cwd-møte med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- 
og matdepartementet. Villreinnemnda og villreinutvalget 

2021.06.09.612.1.Tilbud om samjaktavtale Odda og Ullensvang privatvald 

2021.06.10.612.2- Fellingstillatelse elg 2021 
2021.06.18.612.1.Ullensvang fjellstyre sin del av fellingskvota for Ha-283 sør for Nordmannslågen. 
Eidfjord fjellstyre 

2021.06.21.335.3 Skold Beitelag avtale 2021-2025 

2021.06.29.001.4.Invitasjon HN 40 år. Eidfjord kommune 
2021.06.30.001.1.Dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 31 fellesjaktavtaler - Hardangervidda 
2021. Miljødirektoratet 
2021.06.30.001.1.Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av 
idrettsanlegg. Kulturdepartementet 

2021.07.13.001.5.Invitasjon til villreinrådets fagdager 

2021.08.13.612.0.Næringsturisme på Langavatnet og omsyn til villreinen. Brev fra Mats Holtmoen 

2021.08.24.001.1.Nytt foreløpig svar. Brev fra Landbruksdirektoratet 

2021.08.28.001.4.Invitasjon temamøte, Hardanger lift. Ullensvang kommune 
2021.09.15.001.1.Endelig vedtak - klage på vedtak om å ikke opprette forsterket fjellstyre. 
Landbruksdirektoratet 
2021.09.28.001.1.Forslag til forskrift om utvidet jakttid i januar 2022 for elg og hjort i kommuner på 
og rundt Hardangervidda. Miljødirektoratet 
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2021.10.01.001.1.Bestillingsbrev - Håndtering av klassisk skrantesjuke på Hardangervidda 
2021.10.11.001.7.Løyve til landingar med helikopter i samband med vinterstenging av 
fjellstyrehytter og vinterlagring av båtar. Tilsynsutvalget i Vestland 
2021.10.26.001.1. Brev fra Statens Naturoppsyn- Samarbeid om CWD bekjempelse på 
Hardangervidda 
2021.10.31.001.5.Innspill fra lokal forvaltning vedr. videre håndtering av skrantesyke på 
Hardangervidda 

2021.11.10.016.Handtering av CWD på Hardangervidda. Brev fra Eidfjord Fjellstyre 

2021.11.04.001.5.Invitasjon høstmøte Hardangervidda 2021 

2021.11.12.123.Resultatrapport pr31.08.21 

 
 
Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Det fremkom spørsmål om fjellstyret hadde fått svar frå Sparebankstiftinga da det hadde 
vært en sak i avisen angående dette. Sekretær sjekker opp status og evt retter postlisten 
før neste møte.  
 
Vedtak:  
Fjellstyret tar postlisten til etterretning 
 
 

UFS 23/21: Oppsummering jakta 2021 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning:  
Årets villreinjakt har vært etter forholdene gitt god uttelling for statsallmenningen. 
Vindretningene har i år ikke vært helt riktige og dyrene har tilsynelatende kun tidvis vært 
på statsallmenningens areal. Uavhengig av dette ble det felt over 300 dyr på egne kort 
og 342 dyr for allmenningsjegere totalt. Man må tilbake til 2016 for å komme opp i 
samme mengden fellinger innenfor de siste 7 årene. 
 

  FELLING Bukk 
1,5 
Bukk Simle 

1,5 
Simle Bukkekalv Simlekalv  Sum 

HA281/282   85 24 101 20 26 22   

HA281/282   9 0 11 3 4 3   

  SUM 94 24 112 23 30 25 308 

                  

HA283   11 0 13 1 5 4  34 

                  

SUM   105 24 125 24 35 29 342 
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Tabellen viser det som er felt samlet på HA281 og 282 fra 2015 til 2021. 

År Felling 

2015 184 

2016 300 

2017 156 

2018 83 

2019 200 

2020 263 

2021 308 

 
 
 
 
 
Figuren viser fellinger høsten 2021 fordelt på dato. 

 
 
Figuren ovenfor viser at det har blitt felt mest dyr i to perioder med det meste på opptil 16 
fellinger pr dag. Dette er 10-16.08 og 06-15.09. 
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Utklipp fra Dyreposisjoner.no som viser bevegelsene på alle merka individ gjennom 
jakta(10.08->07.10) 

 
Utklipp fra Dyreposisjoner.no som viser bevegelsene på alle merka individ gjennom 
jakta(10.08->07.10). Zommet inn på Ullensvang statsallmenning.  
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Av kartet ser man at hovedkryssningspunktene i 2021 mellom nordvidda og sørvidda 
foregår fra Gunnleiksbuvatnet til Kvennsjøen. 
 
Når det gjelder småvilt har fjellstyret solgt mindre kort en foregående år. Pr 11.11 er det 
solgt 107 småviltkort. Fjellstyret mangler tilbakemelding på sesongkortene og vil komme 
tilbake til fellingsresultat når dette er klart. Hva som skyldes tilbakegang på antall solgte 
kort er ikke klart. Fjellstyret har fått lite tilbakemeldinger fra småviltjegerne på årets 
rypejakt. Det vurderes om det sendes ut en egen epost til jegerene for å få 
tilbakemelding på dette utenom automatisk purringer via inatur. Det som kan være 
interresant å få tilbakemelding på er antall observert fugl, kullstørrelser etc. og ikke minst 
generell inntrykk av bestand og i hvilken del av allmenningen det er jaktet.  
  
 
Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Sekretær hadde en gjennomgang av tallene fra jakta. Tallene fra kalvetellingene og 
høstens strukturtelling kom sammen med Mattilsynets og Miljødirektoratet sin anbefaling 
ift CWD å vinteruttak av bukk.  
 
Vedtak:  
Fjellstyret tar orientering til etterretning 
 
 

UFS 24/21: Status økonomi 
 
Saksdokument:   
2021.11.12.123.Resultatrapport pr31.08.21 
 
Saksutredning:  
Av regnskapsrapport pr 31.08.21 ser det ut til at fjellstyret vil få en god omsetning i år. 
Alle inntektene vil ikke være klare før i desember og utgiftene vil først være klare i januar. 
Uavhengig av dette viser resultatet en inntekt på kr1 681 528,- og utgifter på kr 980 309,-  
Pr 31.10 lå tjenestekjøpet til FH litt over budsjettert ramme, og med gjenstående arbeid 
kan man forvente at man går ytterligere ut over rammen. Tjenestenivået for fjellstyre var 
redusert i år grunnet bemanningssituasjonen, men man ser uavhengig av dette at 
omfanget av «grunnarbeidet» eller måoppgaver i fjellstyret er høyt grunnet volumet på 
bl.a kunder, bruk og salg. Av regnskapet ser det ut til at fjellstyret vil gå i overskudd i år 
 
Forslag til vedtak:  
Ingen 

 
Referat: 
Sekretær hadde en gjennomgang av regnskapet. Av de foreløpige tallene kan det se ut 
som fjellstyret ligger i ann til et overskudd. Endelig resultat vil først foreligge i januar/ 
februar. Det var spørsmål omkring omsetningen på fiskekort, endelig resultat vil være 
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klart når fordelingen av omsetningen er gjort mellom fjellstyrene i 
fellsfiskekortsamarbeidet på vestvidda. 
 
Vedtak:  
Fjellstyret tar orientering til etterretning 

 
 
UFS 25/21: Søknad om tilskudd til kulturarrangement- Eidfjord Fjellstyre 
 
Saksdokument:   
2021.05.28.141.9.Søknad om tilskot til kulturarrangement- Eidfjord Fjellstyre 
 
Saksutredning:  
Saken med å gi støtte til Eidfjord Fjellstyre i forbindelse med 40 års markering av 
nasjonalparken ble utsatt på forrige møte. Arrangementet er gjennomført og 
tilbakemeldingene fra de som deltok var at det ble et vellykket arrangement. Fjellstyret 
sendte et brev og ba om støtte til arrangementet og flere av de andre fjellstyrene har 
valgt å støtte. 
 
Forslag til vedtak:  
Ingen 

 
Referat: 
Fjellstyremedlem Espe deltok på arrangementet og hadde en god orientering til styret. 
Eidfjord Fjellstyre gjorde en meget god jobb med gjennomføring av arrangementet. Det 
ble foreslått på møtet å støtte Eidfjord Fjellstyre med kr 6000,- 
 
Vedtak:  
Ullensvang Fjellstyre gir Eidfjord Fjellstyre kr 6000,- i støtte til avholdt arrangement i 
forbindelse med 40 års markeringen av Hardangervidda nasjonalpark. 
 
Enstemmig vedtak 

 
 
UFS 26/21: Eventuelt 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning:  
Saker til orientering og diskusjon: 
 

- Brev fra SNO: Samarbeid om bekjempelse av CWD 
- Brev fra Eidfjord fjellstyre- CWD situasjon 
- Brev fra Holtmoen angående Næringsturisme ved Langavatn 
- Invitasjon til høstmøte 04.12 
- Høring jakttider på elg og hjort rundt Hardangervidda 
- Høring ny hundelov 
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Forslag til vedtak:  
Ingen 
 

Referat: 
- Med bakgrunn i at innstillingen fra Mattilsynet og Miljødirektoratet mener det ikke 

er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinære uttak av villrein nå i vinteren vil 
forespørselen fra SNO ikke være aktuell. Innspillene fra de lokale virker til å bli 
hensyntatt i saken og følges derfor ikke videre opp pr nå. 

- Fjellstyret er bekymret for utviklingen rundt ferdselen fra turoperatørene rundt 
Langavatn. Fjellstyret tar kontakt med Fjellstyresambandet og videreformidler 
klagen på bruken til kommunen. Saken tas opp på neste fjellstyremøte. 

- Fjellstyret kjører en felles påmelding til høstmøte for medlemmene i styret. 
- Jakttidsforskriften for elg og hjort er nå endret etter høring. Fjellstyret vurderer evt 

utvidelse av jakten i neste kontraktsperiode som skal utlyses til neste år. 
- På stengerunden nå i oktober lå mange av fjellstyret sine båter fortsatt ute. 

Brukerne må ta ansvar og legge båtene på plass slik at de ikke blir ødelagte om 
man ikke får gjennomført en stengerunde. Det vurderes å bestille skilt til montering 
enten på båtene eller på hyttene med informasjon om dette.    

 

 
 
Referent: 
Sten-Rune Jensen 
29.11.21 
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