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Sak 20/20: Meldinger 
 

Saksdokument:   

2020.03.12.001.4.Vedtak om stikking av løyper Hardangervidda 2020- Nore og Uvdal kommune 

2020.03.20.001.6.NINA Prosjektnotat 222 Ørekyt FMVE 

2020.03.23.001.4.Søknad om kulturmidler- Nore og Uvdal kommune 

2020.03.20.035.0.Signert avtale levering av bjørkeved 

2020.03.20.035.0.Signert avtale levering av langved 

2020.04.02.001.1.Godkjent vedtak om endring i Enhetsregisteret 

2020.04.17.127.Revisjonsberetning Øvre Numedal Fjellstyre 2019 

2020.04.27.001.2.Avslag på oppføring av driftshusvære på Hette i Hardangervidda nasjonalpark 

2020.05.06.335.1.Lågliberget beitavtale 2020_2023 SIGN 

2020.05.07.123.Vedtak godkjent årsregnskap 
2020.05.11.001.4.Søknad om riving og gjenoppbygging av Jensebu eiendom 75_2- Oppdal 
Reinkompani 

 
Saksutredning: 

 

Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Vedtak:  
Fjellstyret tar postlisten til orientering 
 

 
Sak 21/20: Orientering fra sekretær 
 
Saksdokument:   

Ingen 

 
Saksutredning: 

Ingen 

 

Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Sekretær hadde en orientering for styret med gjennomførte tiltak på fjellstyrets hytter 
vinter/ vår 2020.  

- Brannvern med bytte av gasslanger på kokeapparatene, sjekk av 
brannslukkere, bytting av gamle apparat. Montering av nye røykvarslere. 
Oppdatering av brannvernsinstrukser osv. 

- Oppslag med priser og nye besøksprotokoller. Vippsinformasjon 
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- Coronatiltak med oppslag og «coronapakker» med klor, klorspray, 
engangshansker, ekstra tørkerull, engangskluter og hånddesinfeksjon 

- Rydding av steinbuer som var tilgjengelige i vinter. Rydding av søppel og 
gammel mat. 

- Ny ovn på Vegarhovdlegeret. Rep av dør 
- Innkjørt ny ovn til Bakkehytta. Ikke montert 
- Byttet sete på doen på Ribbohæ 
-  ++ 

 
Gjennomgang på økonomi- status fjellstyret og timeforbruk på sekretærtjenesten. 
 
Oppsynets behov for egne separate husvære i jakta grunnet covid-19. Dette 
medfører at bl.a oppsynsrommet på Vegarhovd byttes med «furtebua» for årets 
jaktsesong.  
 
Vedtak: 
Fjellstyret tar saken til orientering 
 
 

Sak 22/20: Hytteutleie 2020 
 
Saksdokument:   

https://www.dnt.no/hytter-covid-19/ 

 

Saksutredning: 

Det har vært en stor pågang om hytteutleie. Fjellstyret må ta stilling til hvordan utleie 
av hyttene skal foregår i 2020. Situasjon og anbefalingene rundt covid-19 pandemien 
endrer seg hele tiden. Det er gitt signaler om at det kan komme endringer rundt 15. 
juni. DNT har opprettet et regime rundt håndteringen av covid-19 som kan fungere for 
fjellstyret og utleie av våre hytter. Inntil videre har DNT følgende regler(utsnitt): 

- DNT åpner kun hytter som har mulighet for forhåndsbooking. Drop-in, 
dagsbesøk og toalettbesøk på selv- og ubetjente hytter er ikke tillatt. 

- Maksimalt tjue personer kan bo samtidig på en selv-  eller ubetjent hytte, og 
alle som ikke bor i samme husstand må holde en meter avstand. Denne 
regelen gjelder så lenge dette er rådet fra myndighetene, og er regulert i 
bookingsystemet. 

- Mange selv- og ubetjente hytter er så små at det ikke vil være mulig å holde 
en meter avstand for tjue personer. Det vil derfor variere fra hytte til hytte hvor 
mange som kan bo samtidig, dette er regulert i bookingsystemet. 

- Gjestene må ta med rent sengetøy eller ren lakenpose og putevar. Sjekklister 
på hytta må følges. 

- Det gjennomføres rutinemessig renhold av hytter mellom hver 50 besøkende, 
eller det vil være tre dagers karantene mellom hvert besøk. 

 
For fjellstyret vil dette si at det må opprettes et bookingsystem for alle våre hytter og 
evt. steinbuer. Dette medfører at hyttene og lægrene ikke kan ha «drop-in» besøk. 
Dette kan ha konsekvenser for jakta, men som nevnt tidligere kan det komme andre 

https://www.dnt.no/hytter-covid-19/
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regler for hytteutleie i juni. Inntil videre vil dette medføre at alle utleieobjekt må 
brakklegges i tre dager før neste gruppe kan bruke hytta/ avdelingen, da vi nok ikke 
har kapasitet til å gjennomføre vasking mellom hver 50 besøkende.  
 
Pr nå har Ribbohæ, Kolven og Grønenuten fått utkjørt håndsprit, klor, klorspray, 
engangskluter og engangshansker. Det er videre oppslag på hyttene med 
renholdsrutiner med hensyn til covid-19. Pga snø har ikke Vegarhovd eller 
Bakketjønn vært tilgjengelig og må tas til sommeren. Jegerbu mangler videre 
koronatiltak og må tas på samme tur som Vegarhovd. 
    
Forslag til vedtak:  
Fjellstyrets hytter og steinbuer legges ut på Inatur sitt bookingsystem for sesongen 
2020 og åpnes for utleie fra månedskifte juni/ juli. Utleie og booking skjer etter 
nasjonale retningslinjer fra FHI og fjellstyret følger DNT sine føringer for antall 
personer pr bygning, brakkleggingsperioder og prinsipp om forhåndsbestilling. 
Eventuelle endringer i nasjonale føringer følges opp av sekretær og inntas i 
bestillings og bookingsystemet.  
    
Referat: 
Gjennomgang av leder. Sekretær orienterte om hvordan ordningen må håndteres for 
reinsjakta og småviltjakta, der jegerne må sende hyttebestilling direkte til fjellstyret. 
Informasjon om dette sendes ut med informasjon om reinsjakta når denne trekkes. 
For steinbuene vurderes det om det er hensiktsmessig med booking. Doen på 
Vegarhovd skal så langt det går være tilgjengelig for de som overnatter i telt ved 
hytta i reinsjakta. Eventuelle nødvendig utstyr settes frem for renhold og hygiene. Det 
fremkom ingen andre forslag til vedtak. 
 
Vedtak: 
Fjellstyrets hytter og steinbuer legges ut på Inatur sitt bookingsystem for sesongen 
2020 og åpnes for utleie fra månedskifte juni/ juli. Utleie og booking skjer etter 
nasjonale retningslinjer fra FHI og fjellstyret følger DNT sine føringer for antall 
personer pr bygning, brakkleggingsperioder og prinsipp om forhåndsbestilling. 
Eventuelle endringer i nasjonale føringer følges opp av sekretær og inntas i 
bestillings og bookingsystemet.  
 
Enstemmig vedtak 
 
 
 

Sak 23/20: Reinsjakta 2020 
 
Saksdokument:   
Ingen 
 
Saksutredning: 

Årets kvotevedtak er på 5000 dyr med fordeling 2500 voksen bukk og 2500 frie dyr. 
Dette medfører at fjellstyret får ca 255 egne kort pluss tilleggskort som er 
fremforhandlet via samjaktavtaler med andre vald. Til sammen forventes det at 
fjellstyret har ca 300 kort til fordeling for årets jakt. Dette medfører at 50 jegere på 
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hver søknadsliste får tilbud om jakt i første tildelingsrunde. Tilbudet går videre til 
nestemann på lista til det er tomt for kort. Utenbygdsjegere får tilbud på samme måte 
om det er igjen kort etter at innenbygdssøkerne har fått tilbud. Trekningen 
gjennomføres digitalt på Inatur og prioriteringslistene offentliggjøres på fjellstyrets 
hjemmeside.  
 
På grunn av covid- 19 pandemien er det vanskelig å planlegge hvordan årets 
kortutdeling skal foregå da regelverket er i stadig endring. Kommer kortene før 
sommeren kan dette ha betydning, etter sommerferien kan det være andre regler 
som gjelder.  Blir det åpnet mer på smitteverntiltakene kan det gjennomføres vanlig 
utlevering av kortene med åpent kontor. Eventuelt må utlevering av kort skje på en 
alternativ måte. Sending pr post, utkjøring til postkasser- dugnad? Eller lignende. 
 
REGLER FOR REINSJAKTA 2020: 

1. Jaktstart blir torsdag 20.08.20. Siste jaktdag er onsdag 30.09.20.  
2. Nattefredning 19.00-07.00. 
3. Jegerne tilbys jakt i allmenningen på 1 voksen bukk og 1 fritt dyr til en samla 

pris på 3500 kr. Se vedtak i sak 12/20. Utenbygdsjegere tilbys lik jaktpakke og 
betaler dobbelt pris.  

4. Innenbygds jegere (allmenningsberettigede) får tilbud om jakt før utenbygds 
jegere. For jegere uten bruksrett gis det evt. tilbud om jakt på nordsida av 
Numedalslågen/Nordmannslågen. 

5. Overføringskort. Jegere med allmenningskort kan overføre kort fra andre vald 
til HA 55. Pris for overføring er 1500 kr for voksen bukk og 2000 kr for fritt dyr. 
Se vedtak i sak 12/20.  

6. Gruppa 16- 17-år garanteres kort og prisen settes til halvparten av ordinær 
pris. Gjelder bruksberettigede. Fødselsår gjelder. Jeger må betale vanlig pris 
via Inatur og fjellstyret refunderer halvparten av summen.  

7. Jaktlag. Det kan dannes jaktlag med inntil 5 personer. Alle må ha kort og 
avlagt skyteprøve. Ingen kan stå på flere jaktlag samtidig. Jegere som er på 
opplæringsjakt (16- og 17-åringer) kan inngå i dette jaktlaget, men kortene kan  
ikke benyttes av andre i jaktlaget. Jegere uten bruksrett kan ikke delta i jaktlag 
sammen med jegere med bruksrett. Utenbygds (jegere uten bruksrett) kan 
sammen danne jaktlag godkjent av fjellstyret. 

8. Samjaktavtale med Ulvik statsallmenning (HA 291) videreføres (se avtale av 
27.4.18.). 10 jegere fra Ulvik kan jakte samtidig (gjelder kun på nordsida av 
Lågen og på sørsida i området fra Eidfjord grense i vest til Langebuåni i øst). 

9. Avtale med Buskerud Landbruksselskap av 4.5.18. gjelder på nordsida av 
Lågen i hele jakta.  

10. Gjensidig avtale mellom HA-35, HA-36, HA-37 og HA 55 gjelder fra første 
jaktdag. Dvs. villreinkort som opprinnelig er utstedt til disse valdene, kan 
brukes vederlagsfritt på HA 55 sitt areal på nordsida av Heinvassdraget. HA-
55 sine jegere kan jakte fritt på HA-35, HA-36 og HA 37.  

 
Forslag til vedtak:  
 

1. Jaktstart blir torsdag 20.08.20. Siste jaktdag er onsdag 30.09.20.  
2. Nattefredning 19.00-07.00. 
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3. Jegerne tilbys jakt i allmenningen på 1 voksen bukk og 1 fritt dyr til en samla 
pris på 3500 kr. Se vedtak i sak 12/20. Utenbygdsjegere tilbys lik jaktpakke og 
betaler dobbelt pris.  

4. Innenbygds jegere (allmenningsberettigede) får tilbud om jakt før utenbygds 
jegere. For jegere uten bruksrett gis det evt. tilbud om jakt på nordsida av 
Numedalslågen/Nordmannslågen. 

5. Overføringskort. Jegere med allmenningskort kan overføre kort fra andre vald 
til HA 55. Pris for overføring er 1500 kr for voksen bukk og 2000 kr for fritt dyr. 
Se vedtak i sak 12/20.  

6. Gruppa 16- 17-år garanteres kort og prisen settes til halvparten av ordinær 
pris. Gjelder bruksberettigede. Fødselsår gjelder. Jeger må betale vanlig pris 
via inatur og fjellstyret refunderer halvparten av summen.  

7. Jaktlag. Det kan dannes jaktlag med inntil 5 personer. Alle må ha kort og 
avlagt skyteprøve. Ingen kan stå på flere jaktlag samtidig. Jegere som er på 
opplæringsjakt (16- og 17-åringer) kan inngå i dette jaktlaget, men kortene kan  
ikke benyttes av andre i jaktlaget. Jegere uten bruksrett kan ikke delta i jaktlag 
sammen med jegere med bruksrett. Utenbygds (jegere uten bruksrett) kan 
sammen danne jaktlag godkjent av fjellstyret. 

8. Samjaktavtale med Ulvik statsallmenning (HA 291) videreføres (se avtale av 
27.4.18.). 10 jegere fra Ulvik kan jakte samtidig (gjelder kun på nordsida av 
Lågen og på sørsida i området fra Eidfjord grense i vest til Langebuåni i øst). 

9. Avtale med Buskerud Landbruksselskap av 4.5.18. gjelder på nordsida av 
Lågen i hele jakta.  

10. Gjensidig avtale mellom HA-35, HA-36, HA-37 og HA 55 gjelder fra første 
jaktdag. D.v.s. villreinkort som opprinnelig er utstedt til disse valdene, kan 
brukes vederlagsfritt på HA 55 sitt areal på nordsida av Heinvassdraget. HA-
55 sine jegere kan jakte fritt på HA-35, HA-36 og HA 37.  

 
Vedtaket er gjort med hjemmel i Fjellovens §§23 og 24 

 
Referat: 
Tilleggskort/ overføringer: 
- Allmenningsberettigede som tar ut sine allmenningskort, kan ta med  
tilleggskort.  Pris for tilleggskort er1500 kr for voksen bukk og 2000 kr for fritt dyr. 
- Jegere med bruksrett i statsallmenningen som står på prioriteringslista for 
2020, gis mulighet for å overføre minimum 2 kort fra andre vald til HA55. 
Overføringskort kan ikke benyttes i Geitvassdalen (HA 56). Pris for overføring er 
1500 kr for voksen bukk og 2000 kr for fritt dyr. Se vedtak i sak 12/20. 
 
 
Vedtak: 
REGLER FOR REINSJAKTA 2020: 

1. Jaktstart blir torsdag 20.08.20. Siste jaktdag er onsdag 30.09.20.  
2. Nattefredning 19.00-07.00. 
3. Jegerne tilbys jakt i allmenningen på 1 voksen bukk og 1 fritt dyr til en samla 

pris på 3500 kr. Se vedtak i sak 12/20. Utenbygdsjegere tilbys lik jaktpakke og 
betaler dobbelt pris.  
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4. Innenbygds jegere (allmenningsberettigede) får tilbud om jakt før utenbygds 
jegere. For jegere uten bruksrett gis det evt. tilbud om jakt på nordsida av 
Numedalslågen/Nordmannslågen. 

5. Tilleggskort. Allmenningsberettigede som tar ut sine allmenningskort, kan ta 
med tilleggskort.  Pris for tilleggskort er1500 kr for voksen bukk og 2000 kr for 
fritt dyr. 

6. Overføringskort. Jegere med bruksrett i statsallmenningen som står på 
prioriteringslista for 2020, gis mulighet for å overføre minimum 2 kort fra andre 
vald til HA55. Overføringskort kan ikke benyttes i Geitvassdalen (HA 56). Pris 
for overføring er 1500 kr for voksen bukk og 2000 kr for fritt dyr. Se vedtak i 
sak 12/20. 

7. Gruppa 16- 17-år garanteres kort og prisen settes til halvparten av ordinær 
pris. Gjelder bruksberettigede. Fødselsår gjelder. Jeger må betale vanlig pris 
via Inatur og fjellstyret refunderer halvparten av summen.  

8. Jaktlag. Det kan dannes jaktlag med inntil 5 personer. Alle må ha kort og 
avlagt skyteprøve. Ingen kan stå på flere jaktlag samtidig. Jegere som er på 
opplæringsjakt (16- og 17-åringer) kan inngå i dette jaktlaget, men kortene kan  
ikke benyttes av andre i jaktlaget. Jegere uten bruksrett kan ikke delta i jaktlag 
sammen med jegere med bruksrett. Utenbygds (jegere uten bruksrett) kan 
sammen danne jaktlag godkjent av fjellstyret. 

9. Samjaktavtale med Ulvik statsallmenning (HA 291) videreføres (se avtale av 
27.4.18.). 10 jegere fra Ulvik kan jakte samtidig (gjelder kun på nordsida av 
Lågen og på sørsida i området fra Eidfjord grense i vest til Langebuåni i øst). 

10. Avtale med Buskerud Landbruksselskap av 4.5.18. gjelder på nordsida av 
Lågen i hele jakta.  

11. Gjensidig avtale mellom HA-35, HA-36, HA-37 og HA 55 gjelder fra første 
jaktdag. Dvs. villreinkort som opprinnelig er utstedt til disse valdene, kan 
brukes vederlagsfritt på HA 55 sitt areal på nordsida av Heinvassdraget. HA-
55 sine jegere kan jakte fritt på HA-35, HA-36 og HA 37.  

 
Vedtaket er gjort med hjemmel i Fjellovens §§23 og 24 
 
Enstemmig vedtak 

 
Sak 24/20: Fullmaktsoversikt fjellstyresekretær 
 
Saksdokument:   
Sak 24/20. Fullmaktsoversikt for sekretærer 
 
Saksutredning: 

Fjellstyra på Hardangervidda AS har vedtatt et saksframlegg til fullmaktsoversikt for 
sekretærene, se vedlegg. 
 
I arbeidet som sekretærer for de ulike fjellstyrene, håndterer de tilsatte forskjellige 
økonomiske rutiner og saker i den daglige driften. Det foreligger i liten grad skriftlige 
retningslinjer som viser hvilke fullmakter sekretæren har.   
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Framlegget til fullmaktsoversikt er ment å innebefatte aktuelle typer økonomiske 
handlinger sekretæren kan utføre. Dette er ment som en mal som må endelig vedtas 
i hvert enkelt fjellstyre etter valg av nye fjellstyre hvert 4 år.           
 
 
Forslag til vedtak:  
Ingen 

 
Referat: 
Gjennomgang av leder. Det fremkom ingen andre forslag til vedtak. 
 
Vedtak: 
Fjellstyret vedtar fullmaktsoversikt for sekretær, vedlegg til sak 24/20 for perioden 
2020- 2023. 
 
Enstemmig vedtak 

 
 
Sak 25/20: Søknad om riving og gjenoppbygging av Jensebu  
 
Saksdokument:   
2020.05.11.001.4.Søknad om riving og gjenoppbygging av Jensebu eiendom 75_2- 
Oppdal Reinkompani 
 

Saksutredning: 

Bygningen ligger på Oppdal Reinkompani sin eiendom ca 3 km sør for grensen til 
Øvre Numedal Statsallmenning. Fjellstyret kan av det ikke se at bruksinteressene i 
allmenningen blir berørt av tiltaket.   
 
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: 
Gjennomgang av leder. Det fremkom ingen andre forslag til vedtak. 
 
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 26/20: Eventuelt 
 

1. Fjellstyrenes 100- års gave. Flott markering og mulighet for publisitet for 
fjellstyret. Sekretær undersøker om vi kan få en ekstra gaveeske fra NFS. 
Vurderes å benyttes i forbindelse med 10 topper i Nore og Uvdal, tilsvarende i 
Rollag evt. utlegging på fjellstyrehytte/ steinbu eller lignende 

2. Leder har blitt invitert til et møte med Bjordalsdrifta beitelag angående 
fjellstyrehytta på Grønenuten.  

 
 
 
Referent Sten-Rune Jensen 26.05.20 rettet 10.06.20 
 
 
 


