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Sak 01/21: Meldinger 
 

Saksdokument:   

2020.10.27.001.4.Avklaring vegen fra Tinnhølen til Byen. Eidfjord kommune 

2020.10.30.335.1.Bjordalsdrifta beiterapport 2020 

2020.11.03.001.1.Ber om høringsuttalelser til søknad om organiserte padleturer. Statskog 

2020.11.16.30.335.1Lågaros Beitelag beiterapport 2020 

2020.12.03.001.5. Innspill CWD strakstiltak. Fra HV villreinutvalg 
2020.12.07.001.2.Fylkesmannens vedtak - tillatelse til å organisere guidede padleturer fra Sleipa  til 
Ossjøen 

2020.12.11.001.5.Fellingsresultat HV 2020 

2020.12.22.001.5.Resultat kalve og strukturtelling  HV 2020 

2020.12.31.001.2.Brev til Mdir og MT - innspill til CWD-prosessen - Hardangervidda villreinnemnd 

2021 

2021.01.18.001.4.Anmodning om uttalelse-  søknad om tilbygg til driftshusvære - Elsjåhølet 

2021.01.21.035.0.Tilbud Øvre Numedal Fjellstyre- låsesystem 

2021.01.22.141.9.Søknad om gave til Lågen cup- Rollag og veggli skytterlag 

2021.01.26.145.4. Søknad Jegerbu grunneierfondet 

2021.01.26.145.4.Søknad Vegarhovd grunneierfondet 

2021.01.30-001.1 Innspill til NFS fra Øvre Numedal Fjellstyre- ny jakt og fiskeforskrift 

2021.02.11.001.1.Kopi av brev- byggesak Skjærhøl. Fra Statskog 
2021.02.11.001.4.Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Riving av fiskebu og oppføring av ny fiskebu samt 
utedo på Skjærhøl 

2021.02.15.123.Årsregnskap ØNF 2020 

 
Saksutredning: 

 

Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Sekretær hadde en orientering og gjennomgang av postlisten for styret. 
 
Vedtak:  
Fjellstyret tar postlisten til orientering 
 
 
 

Sak 02/21: Årsregnskap 2020 
 
Saksdokument:   

2021.02.15.123.Årsregnskap ØNF 2020 
 

Saksutredning: 

Resultat for 2020 viser et overskudd på kr. 527661,92 
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Fjellstyret hadde en total omsetning på kr. 1913024,93 
 
Regnskapet oversendes revisor. Regnskapet godkjennes med forbehold om 
godkjenning fra revisor. 
 

Forslag til vedtak:  
Ingen 
 

Referat: 
Leder hadde en gjennomgang av årsregnskapet. 
 
Vedtak:  
Årsregnskapet 2020 for Øvre Numedal Fjellstyre godkjennes med forbehold om 
godkjenning fra revisor. 
 
Enstemmig vedtak 
 
 

Sak 03/21: Årsmelding 2020 
 
Saksdokument:   

2021.02.02.046.1.Årsmelding ØNF 2020 

 
Saksutredning: 
Utkast til årsmelding ettersendes. 
 
Forslag til vedtak:  
Ingen forslag til vedtak. 
 
Referat: 
Det ble holdt en gjennomgang av årsmeldingen. Vebjørn deltok på 
fjellstyresambandets landsmøte 20.08.20. Sekretær oppdaterer møteoversikten i 
årsmeldingen. 
 
Vedtak:  
Årsmeldingen for 2020 tas til etterretning. 
 
Enstemmig vedtak 
 
 

Sak 04/21: Budsjett for 2021 
 

Saksdokument:   

2021.02.10.111.Budsjett 2021 

Saksutredning: 

Budsjett for 2021 legges frem med forutsetning om at det blir småviltjakt på et 
moderat nivå. Det legges opp til en forutsetning om at kvoten på årets reinsjakt blir 
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på omtrent samme nivå som i fjor. Det budsjetteres med noe økte kostnader da bl.a 
solcellepanelene på Vegarhovd og Jegerbu må byttes samt div kostnader på 
Grønenuten med bl.a vindusbytte. Samlet sett legges det opp til et årsoverskudd på 
ca 100 000,-. 
 

Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Sekretær hadde en gjennomgang av forslag til budsjett. 
 
Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre vedtar fremlagt budsjett for 2021.  
 
Enstemmig vedtak 

 
Sak 05/21: CWD- status og oppdatering til styret 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning: 
Fjellstyreleder/ sekretær orienterer om status så langt i prosessen.  
 
Forslag til vedtak:  
Ingen forslag til vedtak. 
 
Referat: 
Fjellstyrets representant i villreinutvalget, Anders Eriksrud holdt en god og grundig 
gjennomgang av villreinutvalgets arbeid så langt. Fjellstyrets leder Vebjørn 
Håvardsrud orienterte om arbeidet og FH sin involvering i prosessen. 
 
 

Sak 06/21: Byggesak Elsjåhølet 
 
Saksdokument:   
2021.01.18.001.4.Anmodning om uttalelse-  søknad om tilbygg til driftshusvære - 
Elsjåhølet 
Saksutgreiing:  
Fjellstyret har mottatt søknad om tilbygg til eksisterende steinbu i Elsjåhølet av Nore 
og Uvdal kommune samt Statskog for uttale før det gjøres vedtak i saken.  
 
Statskog angir i sin epost av 21.01.21 følgende: 
 
«Til Øvre Numedal fjellstyre  
  
Statskog har mottatt fra Nore og Uvdal kommune, en søknad om byggetiltak på ei 
steinbu ved Elsjåholet ved Bjornesfjorden. Søker har fiskerett i Bjornesfjorden og  
steinbua har fnr. 9001. Statskog har ikke mottatt søknad direkte fra eier, men det må 
til en tillatelse fra Statskog dersom det skal gjøres tiltak på bua. Hytta er ikke 
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registrert i matrikkelen. Det vil derfor bli vurdert om det blir krav fra Statskog om å 
registrere bygningen i matrikkelen.  
  
Søknaden er en grunndisponering som skal jf. Fjellovens § 12 sendes fjellstyret for 
eventuelle merknader. 
  
Statskog vil behandle saken når fjellstyret har gitt tilbakemelding» 
 
Eier av bua, Tor Løvstuen oppgir i sin søknad at bygningen har et areal på 15m2 
BYA etter tilbygg vil bua ha et samlet areal på 33m2 BYA. 
 

  
Bilde av steinbua. 
 

 
Tegninger av bua etter tilbygg 
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Fjellstyret kan ikke se at et tilbygg til en eksisterende fiskebu så lenge arealet 
forholder seg innenfor forvaltningsplanens rammer skal være til hinder for 
bruksinteressene i allmenningen.   
 
Forslag til vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre kan ikke se at omsøkt tiltak berører eller er til hinder for 
bruksinteressene i Øvre Numedal Statsallmenning. Øvre Numedal Fjellstyre har 
derfor ingen merknader til omsøkt tiltak. 
 
Referat: 
Fjellstyret sluttet seg til forslag til vedtak i saken. 
 
Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre kan ikke se at omsøkt tiltak berører eller er til hinder for 
bruksinteressene i Øvre Numedal Statsallmenning. Øvre Numedal Fjellstyre har 
derfor ingen merknader til omsøkt tiltak. 
 
Enstemmig vedtak 
 
 
 
 

Sak 07/21: Byggesak Hansbu- Langesjøen 
 
Saksdokument:   
2021.01.28.001.1.Søknad om tomt for produksjonsbygg, Hansbu ved Langesjøen. 
Fra Statskog 
 
Saksutgreiing:  
Fjellstyret har mottatt søknad om oppføring av nytt produsjonsbygg i forbindelse med 
næringsfiske i Langesjøen fra Statskog. 
 
Statskog angir i sin epost av 28.01.21 følgende: 
 
«Til Øvre Numedal fjellstyre 
 
Vedlagt følger søknad fra Vilhelm Håvardsrud om produksjonsbygg ved Hansbu i 
forbindelse med næringsfiske i Langesjøen. Hansbu har i dag en avgiftsfri erklæring 
vedr. feste av tomt til hytte og naust i forbindelse med fiskeretten i Langesjøen. 
Festeforholdet har fått tildelt fnr. 9024. Ved en evt. utvidelse av bygningsmassen ved 
Hansbu, vil Statskog vurdere ordinær festeleie på omsøkte tiltak. 
 
Statskog ber om eventuelle merknader jf. Fjellovens §12 og om tiltaket kan føre til 
negative konsekvenser for de med bruksrett.  
 
Statskog ber om en tilbakemelding innen 1.mars 2021. Gi beskjed dersom fjellstyret 
trenger lengre behandlingstid. 
 
Eier av Hansbu Vilhelm Håvardsrud angir i sin søknad til Statskog følgende: 
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«1/1-2020 overtok min niese Ingebjørg Håvardsrud sameieparten til min bror 
Gudbrand i Langesjøen mm. I den forbindelse er vi i ferd med å etablere to 
driftsenheter i Langesjøen. En lokalisert ved Nilsbu i vestenden, og en i østenden ved 
Hansbu. Slik har det for øvrig vært driftet tidligere med unntak av perioden fra 1995 
tom 2020 da vi brødrene driftet hele Langesjøen i fellesskap. 
Nå ønsker vi å bygge et produksjon- og lagerlokale ved Hansbu, slik at vi har en 
fullverdig driftsenhet der.  
Langesjøen er 10,8 km2 stor, 12 km lang og produserer årlig ca 2,3 tonn ørret. Dette 
utgjør en betydelig næring for oss.  
Bygningsmassen som hører til vestre del av Langesjøen er Nilsbu som 
driftshusvære, 66m2, og produksjonsbygg, 31m2,.  
I østenden er det Hansbu som driftshusvære, ca 50 m2, og eventuelt nytt 
produksjonsbygg på 30m2. Totalt ca 177 m2.  
Produksjonsbygget er tenkt plassert der den gamle Hansbu lå. Denne ble «fraflyttet» 
i 1948 da nye Hansbu ble bygget noe lengre fra Djupa og utfalloset. I ettertid er 
gamle Hansbu ødelagt. Jeg vil anta at en del skjedde under reguleringen i 59, og det 
har blitt anlagt et slags båthus av stein fra gml. Hansbu og bølgeblikkplater. Dette 
skriver seg nok også tilbake til 50-60 tallet.  
Vannforsyning til bygget blir fra en vannpumpe i Langesjøen. Avløp er tenkt via en 
fett/slamavskiller før det renner ut i Djupa. Avfall fra sløying etc. graves ned i 
morenehaugen nord for bygget.» 
 
Hansbu ligger ved utløpet av Langesjøen. Djupa er en populær fiskeelv og et område 
som mange benytter seg av på sommerstid. Uavhengig av dette kan ikke fjellstyret 
se at et nytt produksjonsbygg til næringsfiske for fiskerettighetshaver skal være til 
hinder for bruksinteressene i allmenningen.   
 
Forslag til vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre kan ikke se at omsøkt tiltak berører eller er til hinder for 
bruksinteressene i Øvre Numedal Statsallmenning. Øvre Numedal Fjellstyre har 
derfor ingen merknader til omsøkt tiltak. 
 
Referat: 
Fjellstyret sluttet seg til forslag til vedtak i saken. 
 
Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre kan ikke se at omsøkt tiltak berører eller er til hinder for 
bruksinteressene i Øvre Numedal Statsallmenning. Øvre Numedal Fjellstyre har 
derfor ingen merknader til omsøkt tiltak. 
 
Enstemmig vedtak 
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Sak 08/21: Taksering allmenningen vest og forespørsel om 
fuglehundprøve 
 
Saksdokument:   
2020.08.25.613.0 Forespørsel om jakthundprøve og taksering. Fra Vestlandet 
Fuglehundklubb 
 
Saksutgreiing:  
Fjellstyret har fått en henvendelse frå Vestlandet fuglehundklubb hvor de ønsker å 
bidra med taksering av vestre del av allmenningen mot Eidfjord grense. Det rettes 
videre en forespørsel om bruk av allmenningen til en fugelhundprøve. 
 
Fjellstyret har videresendt forespørselen til beitelaget og avventer en tilbakemelding 
derfra. Beitelaget er kjent med møtedato og det er gitt signal om at beitelaget har en 
tilbakemelding til fjellstyret innen møtet. 
 
Av egne interesser er forholdet til villreinjakta. Området fra Bakketjønn og sør mot 
Bjornesfjorden er det arealet nord for Lågen som sporadisk er i bruk ifm villreinjakt. 
Det er av denne grunn aktuelt at et eventuelt takseringområde strekkes nordover for 
ikke å komme i konflikt med dette hensynet. Fjellstyret har ikke mottatt noe forslag til 
takseringslinjer ennå, men det ses på som positivt at utførende er godt kjent med og 
utfører oppdrag for Eidfjord statsallmenning.  
 
I henvendelsen fra vestlandet fuglehundklubb ligger det også en forespørsel om bruk 
av areal til fuglehundprøve. Prøven er terminbestem til 21.08.21 og «hovedkvarter» 
for prøven er lagt til Halne Fjellstugu. Fjellstyret har avsatt to areal på Skaupsjøtunga 
og vesletunga til treningsfelt for fuglehund. Det vil være et godt utgangspunkt å tilby 
dette arealet til fuglehundprøven nå i høst. Det forutsettes at samme grunnlag som 
for trening legges til grunn for prøven, dette av hensyn til sau på beite. Det vil si at 
ansvarlig for gjennomføring av prøven tar kontakt med beitelaget i forkant slik at man 
avklarer områdebruken ift sau på beite. Det stilles krav om sauereinhetsbevis. 
Fjellstyret har tatt 200kr dagen pr ekvipasje for trening. Med tanke på at det 
potensielt sett skal delta flere ekvipasjer enn det som tillates på feltet bør det 
avklares og avtalefestes en avtale mellom Øvre Numedal Fjellstyre og Vestlandet 
Fuglehundklubb. 
 
Forslag til vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre tilbyr Vestlandet Fuglehundklubb(VFK) sine areal avsatt til 
hundetrening til fuglehundprøve helgen 21.08. Sekretær gis fullmakt til å 
fremforhandle og signere avtale med VFK. 
 
Fjellstyret åpner opp for at VFK gjennomfører taksering av fjellstyrets areal mot 
Eidfjord grense i aksen nord og øst for Bakketjønn- Ribbohæ. Takseringen 
gjennomføres som et prøveprosjekt for 2021. Sekretær gis ansvar for kontakt og 
signering av avtale med VFK.  
 
Referat: 
Sekretær orienterte om saken. Fjellstyret har ikke mottatt tilbakemelding i saken fra 
beitelaget før møtet. Det er viktig for fjellstyret at beitebruken i allmenningen 
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opprettholdes og at slike arrangement ikke medfører store ulemper for beitelaget. Et 
positivt vedtak i saken forutsetter derfor at beitelaget ikke har noen negative 
merknader til saken. 
 
Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre gjør følgende vedtak, med forutsetning om at beitelaget ikke 
har noen negative merknader til saken: 
 
Øvre Numedal Fjellstyre tilbyr Vestlandet Fuglehundklubb(VFK) sine areal avsatt til 
hundetrening til fuglehundprøve helgen 21.08. Sekretær gis fullmakt til å 
fremforhandle og signere avtale med VFK. 
 
Fjellstyret åpner opp for at VFK gjennomfører taksering av fjellstyrets areal mot 
Eidfjord grense i aksen nord og øst for Bakketjønn- Ribbohæ. Takseringen 
gjennomføres som et prøveprosjekt for 2021. Sekretær gis ansvar for kontakt og 
signering av avtale med VFK.  
 
Enstemmig vedtak 
 
 

Sak 09/21: Åpning av elgjakt 
 
Saksdokument:   
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf 
 
 
Saksutgreiing:  
Det har av leder Vebjørn Håvardsrud blitt løftet en sak til fjellstyret om åpning av 
elgjakt på statsallmenningen, dette sett i sammenheng med oppdagelse av CWD på 
villrein på Hardangervidda høsten 2020. Det bør ses på som positivt at man 
beskatter den elgbestanden som nytter seg av høyfjellsterrenget på Øvre Numedal 
statsallmenning og potensielt kommer i kontakt med villreinbestanden på 
Hardangervidda. Da det som kjent er egne krav med hensyn til elg og hjortejakt vs 
villreinjakt, derfor er det enkleste for fjellstyret og legge jakta ut for salg og trekking 
via inatur.no. Ullensvang fjellstyre har samme ordning og leier ut elgjakta for 2 år om 
gangen til et jaktlag. 
 
Søknadsfristen for godkjenning av vald er 01.05.  Kommunen skal behandle søknad 
om godkjenning av nye vald eller endringer i eksisterende vald for jakt på elg, hjort og 
rådyr innen 15. juni. Dette medfører at fjellstyret kan ha utfordringer med å legge ut 
jakt og inngå avtale med jaktlag før jaktstart 2021. Behandler kommunen søknaden 
raskt kan fjellstyret rekke å legge ut jakten med jaktstart 2021.  
 
Denne saken gjelder som nevnt ovenfor om fjellstyret ønsker å opne opp for elgjakt 
på sitt areal. Sekretær utarbeider søknad og sender denne til Nore og Uvdal 
kommunen innenfor søknadsfristen satt i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf
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Forslag til vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre ønsker å åpne opp for jakt på elg innenfor Øvre Numedal 
Statsallmenning, eiendom gn.r 3 b.nr 6. Sekretær sender søknad om godkjenning av 
vald til Nore og Uvdal kommune innen 01.05.2021. 
 
Referat: 
Med bakgrunn i økende hjortebestand i kommunen søkes det derfor om godkjenning 
av vald for jakt på hjort og elg på Øvre Numedal statsallmenning. Målsettingen er at 
fjellstyret kan tilby jakt fra høsten 2021. Sekretær undersøker mulighetene for 
utlysing av jakt på elg og hjort med forbehold om godkjenning fra kommunen. 
 
Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre ønsker å åpne opp for jakt på elg og hjort innenfor Øvre 
Numedal Statsallmenning, eiendom gn.r 3 b.nr 6. Sekretær sender søknad om 
godkjenning av vald til Nore og Uvdal kommune innen 01.05.2021. 
 
Enstemmig vedtak 

 
 
Sak 10/21: Møteplan 2021 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning: 
Sekretær foreslår følgende møter, med foreløpig agenda for 2021: 
 
Tirsdag 23.03 

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

 
Tirsdag 02.11 

- 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.  
 
Forslag til vedtak:  
Møtedatoer for 2021: 

- Tirsdag 23.03 
- Tirsdag 02.11 

 
Referat: 
Det fremkom ingen forslag til endring 
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Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre fastsetter følgende møtedatoer for 2021: 

- Tirsdag 23.03 
- Tirsdag 02.11 

 
Enstemmig vedtak 

 
 
Sak 11/21: Eventuelt 
 
Saksdokument:   
2021.01.22.141.9.Søknad om gave til Lågen cup- Rollag og Veggli skytterlag 
2021.02.17.001.1 Søknad om organisert bruk av hundespann- fra Statskog 
2021.02.11.001.1.Kopi av brev- byggesak Skjærhøl. Fra Statskog 
 
Saksutgreiing:  

- Forespørsel om gave eller premie- Lågen cup. Se egen epost 
- Sekretær sendt ut forslag til innspill angående søknad om organisert bruk av 

hundespann på stikkaløypa mellom Tuva og Rauhelleren. 
- Sendt egen epost angående bygging av ny utedo på Skjærhøl 

 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 

- Fjellstyret gir Lågen cup kr 1500,- i pengegave samt tre av fjellstyrets bøker, 
Fjellfolkets rike 

- Fjellstyret sender brev til Statsforvalteren i Viken med innspill i høringssaken 
angående søknad om organisert bruk av hundespann på stikkaløypa mellom 
Tuva og Rauhelleren. 

 
- Øvre Numedal Fjellstyre kan ikke se at omsøkt tiltak med ny utedo på 

Skjærhøl berører eller er til hinder for bruksinteressene i Øvre Numedal 
Statsallmenning. Øvre Numedal Fjellstyre har derfor ingen merknader til 
omsøkt tiltak. 

 
 
Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre kan ikke se at omsøkt tiltak med ny utedo på Skjærhøl 
berører eller er til hinder for bruksinteressene i Øvre Numedal Statsallmenning. Øvre 
Numedal Fjellstyre har derfor ingen merknader til omsøkt tiltak. 
 
Enstemmig vedtak 
 
 
Referent Sten-Rune Jensen 24.02.21  
 
 
Kopi til: 
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Fjellstyremedlemmer  
Varamedlemmer  
Fjellstyra på Hardangervidda AS 
Norges Fjellstyresamband  
Statskog  
Nore og Uvdal kommune 
Rollag kommune 
Hol kommune 
Fjellstyrene rundt Hardangervidda 
 


