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Sak 11/20: Meldinger 
 

Saksdokument:   

Ettersendes 
 
Saksutredning: 

 

Framlegg til vedtak:  
 
Referat: 
Postjournalen jobbes med av sekretær med oppdatering til digital lagring basert på 
Fjellstyresambandets arkivnøkkel. Meldingsaker videresendes styret forløpende. 
Oppdatert postjournal medtas på neste styremøte 
 
Vedtak: 
Fjellstyret tar saken til orientering 
 
 

Sak 12/20: Priser jakt og fiske 2020 
 
Saksdokument:   

Ingen 
 

Saksutredning: 

 

Fiske: 

Direktoratet fastsetter makspriser for hva man kan ta for fiskekort på 
Statsallmenningene. Pristaket for innlandsfiske gjelder frem til 2021:  

Dagskort: 100,- 

Ukeskort: 350,- 

Sesongkort: 700,- 

 

Øvre Numedal Fjellstyre er med i fellesfiskekort for Lågen og følgende priser gjelder 
for området: 

1. Stangfiske. 
1-dagskort   100,- kr  
2 dagers kort          150,- ”  
3 dagers kort          250- ”  
Ukeskort             350,- ” 
Sesong             700,- ” 
Familiekort        Dag:       150,- kr 
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                           Uke:         550,- ”   
                           Sesong:  1000,- ” 
 

I tillegg har Fjellstyret et garnfiskekort for sine allmenningsvatn. Prisen på 
sesongkortet for innabygds har vært 200 kr. Fiskekortprisene for stangfiske ligger på 
prisrammen og det vil være riktig å fortsette med samme priser i år. Fjellstyret kan 
vurdere å justere prisen på garnfiskekortet da denne har ligget fast i mange år. 
Omsetningen på garnfiske har ligget på ca kr. 10 000,- i året, dette tilsvarer et salg på 
ca 50 kort i året. Salget av garnfiskekortene bør i år gå igjennom Inatur på lik linje 
som reinsjakta. Når det gjelder prisene kan man vurdere å justere prisen på garnfiske 
eller avvente ny endringene som vil komme til neste år. Sekretær mener at det kan 
være greit å holde prisen som tidligere å kjøre en revisjon på alle prisene etter ny 
forskrift til neste år. 

 

Småviltjakt: 

Følgende priser ble vedtatt i 2019 for småviltjakta: 

KORTTYPE: Utenbygds 
jegere med 
hund 

Innenbygds 
jegere med 
hund 

Utenbygds 
jegere uten 
hund 

Innenbygds 
jegere uten 
hund  

Dagskort   250,- kr   150,- kr    250,- kr   150, kr 
5-dagers kort 
Ukekort 

1000,- kr 
1400,- kr 

  500,- kr 
  700,- kr 

 1000,- kr 
1400,- kr 

  500,-kr  
  700,-kr 

Sesongkort 2300,- kr 1200,- kr 2300,- kr 1200,-kr 

20,- kr i administrasjonsgebyr kommer i tillegg. 
 

For småviltjakta legger også forskriften rammer for hvilke for korttyper som må tilbys i 
allmenningen. Dette er dagskort, ukeskort (5 eller 7 dager) og sesongkort. 

Prisene ligger på det som er gjeldene prisramme i forhold til forskriften og det prisen 
bør holdes uendret for 2020. 

 

Villreinjakt: 

Følgende priser ble vedtatt for 2019: 
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I 2019 ble det vedtatt justerte priser da kvotevedtaket ble gjort med tildeling av kun 
voksen bukk. I år er forslaget fra villreinutvalget en kombinasjon av voksen bukk og 
fritt dyr. Prissettingen av villreinjakta må da baseres på dette. Praksis ved tildeling er 
at de jegerne som får jaktkort får en pakke på min. to kort. I forhold til kvoteforslaget i 
år vil dette tilsi et fritt dyr og en voksen bukk. Forslaget fra sekretær er at prisen i år 
følger tidligere vedtak om pris: 

 

KORTTYPE: Innenbygds jegere Utenbygds jegere 

Fritt dyr 2000,- kr 4000,- kr 

Voksen bukk 1500,- kr 3000,- kr 

Simle/ungdyr 1300,-   kr 2600,- kr 

Kalv   700,-   kr 1400,-kr 

 

KORTTYPE: Overføring:                                             Overføring: 

Fritt dyr 2000,- kr 4000,- kr 

Voksen bukk 1500,- kr 3000,- kr 

Simle/ungdyr 1300,-   kr 2600,- kr 

Kalv   700,-   kr 1400,-kr 

 
 

Framlegg til vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre fastsetter priser for sesongen 2020 i tråd med forslag i 
saksutredningen. Prisene for 2020: 
 

Fiskekortpriser Pris 

Stangfiske.   

1-dagskort 100,- kr  

2 dagers kort         150,- kr 

3 dagers kort         250-  kr 

Ukeskort 350,- kr 
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Sesong 700,- kr 

Familiekort        Dag:       150,- kr 

                           Uke:         550,- kr 

                           Sesong:  1000,-kr 

Garnfiske innenbygds 200,- kr 
 

KORTTYPE: 
Utenbygds 
jegere med 
hund 

Innenbygds 
jegere med 
hund 

Utenbygds 
jegere uten 
hund 

Innenbygds 
jegere uten 
hund  

Dagskort   250,- kr   150,- kr    250,- kr   150, kr 

5-dagers kort 1000,- kr   500,- kr  1000,- kr   500,-kr  

Ukekort 1400,- kr   700,- kr 1400,- kr   700,-kr 

Sesongkort 2300,- kr 1200,- kr 2300,- kr 1200,-kr 
 

KORTTYPE: Innenbygds jegere Utenbygds jegere 

Fritt dyr 2000,- kr 4000,- kr 

Voksen bukk 1500,- kr 3000,- kr 

Simle/ungdyr 1300,-   kr 2600,- kr 

Kalv   700,-   kr 1400,-kr 
 

  

KORTTYPE: Overføring:                                             Overføring: 

Fritt dyr 2000,- kr 4000,- kr 

Voksen bukk 1500,- kr 3000,- kr 

Simle/ungdyr 1300,-   kr 2600,- kr 

Kalv   700,-   kr 1400,-kr 

 
Referat: 
Gjennomgang av sekretær. Det fremkom ingen andre forslag til vedtak 
 
Vedtak: 
Øvre Numedal Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens § 25 og 29 følgende priser 
for 2020: 
 

Fiskekortpriser Pris 

Stangfiske.   

1-dagskort 100,- kr  

2 dagers kort         150,- kr 

3 dagers kort         250-  kr 
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Ukeskort 350,- kr 

Sesong 700,- kr 

Familiekort        Dag:       150,- kr 

                           Uke:         550,- kr 

                           Sesong:  1000,-kr 

Garnfiske innenbygds 200,- kr 
 

KORTTYPE: 
Utenbygds 
jegere med 
hund 

Innenbygds 
jegere med 
hund 

Utenbygds 
jegere uten 
hund 

Innenbygds 
jegere uten 
hund  

Dagskort   250,- kr   150,- kr    250,- kr   150, kr 

5-dagers kort 1000,- kr   500,- kr  1000,- kr   500,-kr  

Ukekort 1400,- kr   700,- kr 1400,- kr   700,-kr 

Sesongkort 2300,- kr 1200,- kr 2300,- kr 1200,-kr 
 

KORTTYPE: Innenbygds jegere Utenbygds jegere 

Fritt dyr 2000,- kr 4000,- kr 

Voksen bukk 1500,- kr 3000,- kr 

Simle/ungdyr 1300,-   kr 2600,- kr 

Kalv   700,-   kr 1400,-kr 
 

  

KORTTYPE: Overføring:                                             Overføring: 

Fritt dyr 2000,- kr 4000,- kr 

Voksen bukk 1500,- kr 3000,- kr 

Simle/ungdyr 1300,-   kr 2600,- kr 

Kalv   700,-   kr 1400,-kr 

 
Enstemmig vedtak 
 
 

Sak 13/20: Budsjett for 2020 
 

Saksdokument:   

Budsjett for 2020 
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Saksutredning: 

Budsjett for 2020 legges frem med forutsetning om at det blir småviltjakt på et 
moderat nivå. Det forutsettes videre at kvoten på årets reinsjakt blir på 5000 dyr med 
en fordeling på 2500 frie dyr og 2500 voksen bukk. 
 

Framlegg til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Gjennomgang av sekretær. Det fremkom ingen merknader 
 
Vedtak: 
Øvre Numedal Fjellstyre vedtar fremlagt budsjettet for 2020. 
 
Enstemmig vedtak 
 
 
 

Sak 14/20: Reinsjakta 2020 - Høring på forslag til villreinkvote 
 
Saksdokument:   
Høring villreinkvote 2020 
 
Saksutredning: 

Villreinutvalget har sendt ut kvoteforslag for Hardangervidda villreinområde for  
høsten 2020. Kvoteforslaget er basert på Mattilsynets krav relatert til cwd, om å nå 
90% sikkerhet for smittefrihet på Hardangervidda i løpet av 2020. Bestandsmålet i 
gjeldende bestandsplan er lagt opp til å ha en bestandsstørrelse på ca. 7.000 dyr før 
kalving og en kalvetilvekst på minst 2.000 kalv. Årets kvoteforslag forventes å gi en 
svak bestandsvekst. 
Villreinutvalget foreslår en kvote på tilsammen 5.000 dyr. Kvoten fordeles med 2.500 
stk. av korttypen «voksen bukk 2,5 år og eldre» og 2.500 stk. av korttypen «fritt dyr». 
Bruk av korttypen «voksen bukk 2,5 år og eldre» krever dispensasjon fra 
hjorteviltforskriften på samme måte som i 2019. 
 
Det er mange usikkerhetsmomenter i år med blant annet problematikken omkring 
fotråte og beitetilgangen nå i vinter. Den naturlige dødeligheten kan i år være høy 
men villreinutvalget fremmer som nevnt kvoteforslaget etter Mattilsynets krav. Blir 
høstens fellinger slik villreinutvalget stipulerer vil man med bakgrunn i årets kvote 
kunne forvente å nå 90% sikkerhet for smittefrihet på Hardangervidda i løpet av jakta 
2020.  
 
Villreinutvalget anbefaler å benytte normal jakttid, dvs. f.o.m. 20. august t.o.m. 30. 
september, for områdene sør for rv. 7.  
 
Sekretær mener årets kvoteforslag er godt begrunnet og ser viktigheten av å støtte 
opp under forvaltningen slik at vi kan så fort som mulig oppnå myndighetenes krav ift. 
CWD. Når det gjelder jakttid blir det i år viktig at i det blir felt voksen bukk da 
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vektleggingen er betydelig i forhold til andre kategorier dyr i 
smitteoppdagelsesmodellen til Mattilsynet. Dette vil i praksis si det blir lite jakting 
etter 20 september, men at man har en noe mer fleksibilitet i forhold til faren for 
feilskyting der det kan være tvil.     
 
Framlegg til vedtak:  
Fjellstyret støtter villreinutvalgets kvoteforslag for 2020. Fjellstyret stiller seg bak 
forslaget om å benytte normal jakttid dvs. f.o.m. 20. august t.o.m. 30. september for 
årets jakt. 
 
Referat: 
Leder hadde en gjennomgang av saken og forslag til vedtak. Det fremkom ingen 
andre forslag til vedtak i saken 
 
Vedtak: 
Øvre Numedal Fjellstyre støtter villreinutvalgets kvoteforslag for 2020. Fjellstyret 
stiller seg bak forslaget om å benytte normal jakttid dvs. f.o.m. 20. august t.o.m. 30. 
september for årets jakt. 
 
Enstemmig vedtak 
 
 

Sak 15/20: Rypejakta 2020 
 
Saksdokument:   
Vedlegg sak 1420- avtale, regler og priser ØNF og Halne Fjellstove 
 

Saksutredning: 

Det ser ut til basert på fjorårets jakt og produksjon at det kan åpnes for småviltjakt 
også i år. Tidligere sekretær har fått ansvar for å behandle årets første runde av 
søknader og vil gjøre en tildeling basert på sin vurdering av antall og fordeling.  Salg 
av småviltjakta legges på sikt over på Inatur og ser man ut fra taksering og årets 
klekkinger at det kan åpnes for mer åpent salg i år, kan det åpnes for dette via Inatur 
fortløpende på de enkelte jaktfeltene. Salget av småviltjakt til innabygdsboende 
legges ut på Inatur. 
 
Fjellstyret behandlet i sak 09/19 treningsfelt for fuglehunder på Skaupsjøtunga og 
Vesletunga samt at Halne Fjellstove fikk fullmakt til å selge småviltkort etter avtale. 
Ordningene ser ut til å ha fungert godt og det er ønskelig å videreføre ordningen.   
 
Sak 09/19 hadde følgende saksfremlegg og vedtak: 
 
"Hensikten med denne aktiviteten er mangesidig. Dette er en mulighet for utvikling av driften 
som kan gi verdifulle inntekter til fjellkassa. Et overordna mål for fjellstyret er å bli mindre 
sårbare overfor svingninger i villreinkvoter, rypebestand og fiske. Vi utnytter gjennom slik 
aktivitet mer av ressursgrunnlaget i allmenningen.  
Vi må også se oss som en del av en samfunnsutvikling med større krav til samarbeid og 
tilrettelegging for allmenheten. Dette gjelder særlig vi som forvaltere av statlig grunn. Selv om 
det kan være en liten risiko for konflikter i denne saken, viser erfaring fra andre områder at 
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sjansen for dette er svært liten.  Vi er derfor takknemlig for at beitelaget har kommet med 
konkrete løsningsforslag slik at endelig vedtak er forankra hos de som en viktig part.  
I nevnte møte i sak 5/18 ble det fattet slikt vedtak: 
Øvre Numedal fjellstyre gjennomfører et prøveprosjekt for ett år med treningsfelt for 
fuglehund på Skaupsjøtunga og Vesletunga. 
Lågliberget Beitelag tas med i forberedelsene. 
Det har vært en konstruktiv kontakt med beitelaget og de har nå vært løsningsorientert. De 
hadde frist til 1.2.19. om å legge et forslag til område på Skaupsjøtunga for trening.  Dette 
har vi fått og legger til grunn i saken.. 
 

Salg av treningskort og småviltkort. Priser.  
A. Salg av treningskort. 

Salg av treningskort delegeres til Halne Fjellstugu. Prisen er 200kr pr. dag pr. 

ekvipasje. Hele grupper kan gis 25 % rabatt. Det gis ingen provisjon for salget.  

Salg foregår på nummererte blokker utstedt av fjellstyret.  Oversiktskart deles ut 

gratis.   

Halne skal hvert år innen 15.12. sende oppgjør til Øvre Numedal fjellstyre.  

Halne Fjellstugu er ansvarlig for informasjon og at vedtatte regler fastsatt av styret i 

vedtak av 13.3.19. følges.  

B. Salg av småviltkort. 

Det har vært ønskelig fra Halne Fjellstugu å selge småvilt-/rypekort.  I møtet mellom 

sekretæren og Halne 1.2.19. ble det enighet om følgende: 

1. Halne Fjellstugu kan selge til sammen inntil 10 kort for felt 1 og 2 for jakt uten 

hund i perioden 10.-14.9. 

2. Halne Fjellstugu kan selge til sammen inntil 6 kort for jakt med hund i felt 1 og 2 i 

perioden 15.-20.9. og perioden 21.9.-27.9.  

Fra 28.9. er det fritt kortsalg.  

Ordningen administreres av sekretæren.  

Prisene er i tråd med vedtak fastsatt i styremøte 13.3.18. Se sak 3/19. Det gis 

ingen provisjon for salget.  

Halne Fjellstugu er ansvarlig for informasjon, utgivelse av kart og rapportering.  

Øvrige regler følger fjellstyrets opplegg og krav pålagt av myndighet.  

Fjellstyret sørger for et enkelt, praktisk opplegg for salget med ferdig utfylte kort.  

Oppgjør skjer straks etter jaktslutt 1.12.  

Opplegget etter pkt. A. og B. evalueres vinteren -19/-20.  

 
Enst. vedtak: 
Fjellstyret godkjenner regler, område, ansvarserklæring og øvrige regler og 
merknader knytta til treningsfelt for fuglehund. 
Halne Fjellstugu får fullmakt til salg av treningskort og begrensa salg av jaktkort i tråd 
med forutsetningene i dette vedtak.  
Opplegget gjennomføres som et forsøk for 2019 med nøye gjennomgang vinteren 
2020. " 
 
 
Treningskortet har fungert meget bra og Halne Fjellstove ønsker å videreføre avtalen 
med Fjellstyret om salg av treningskort og småviltkort som i fjor. Sekretær sitt forslag 
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er at fjorårets avtaler oppdateres og videreføres og at sekretær gis fullmakt til å 
signere avtalen. 
 
Framlegg til vedtak:  
Fjellstyret godkjenner regler, område, ansvarserklæring og øvrige regler og 
merknader knytta til treningsfelt for fuglehund. 
 
Halne Fjellstove får fullmakt til salg av treningskort og begrensa salg av jaktkort i tråd 
med tidligere avtale. Opplegget gjennomføres som en videreføring av forsøket for 
2019 ordningen evalueres etter sesongen.   
 
Referat: 
Leder hadde en gjennomgang av saken. Det fremkom at avtalen må oppdateres i 
forhold til oppdatering av beitelagsavtalene, sekretær sørger for at avtalen 
samkjøres.  
 
Vedtak: 
Øvre Numedal Fjellstyre åpner for småviltjakt i tråd med saksutredningen og 
godkjenner regler, område, ansvarserklæring og øvrige regler og merknader knytta til 
treningsfelt for fuglehund. 
 
Halne Fjellstove får fullmakt til salg av treningskort og begrensa salg av jaktkort i tråd 
med tidligere avtale. Opplegget gjennomføres som en videreføring av forsøket for 
2019 ordningen evalueres etter sesongen.   
 
Enstemmig vedtak 
 
 

Sak 16/20: Orientering fra hyttestyret  
 
Saksdokument:   

Ingen 

 
Saksutredning: 

Ingen 

 

Framlegg til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Anders Eriksrud hadde en oppsummering av det som ble diskutert på møtet i 
hyttestyret. Det ble tatt en oppsummering av status på fjellstyrets hytter og orientert 
om vedlikeholdsbehov og evt. tilsyn og transport behov.  

- Årets transportbehov på ved er i all hovedsak ivaretatt via avtale med 
vedleverandør 

- Sekretær/ fjelloppsynet forsyner/ supplerer hyttene med gass, dopapir og 
forbruksmateriell på tilsynsrunde/ brannvern 
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- Brita Brun leies inn til hovedvask på Vegarhovd. Jegerbu vurderes. 
- Gjenstående brannsikringstiltak med vindusposter gjennomføres fortløpende 
- Kodene på kodeboksene byttes på alle hytter   
- Jobbes med å bytte låser/ nøkkelsystem på hyttene til neste vinter  

 
 
Vedtak: 
Fjellstyret tar saken til orientering 

 
 
Sak 17/20: Godtgjøring til styret 
 
Saksdokument:   
Kommunens forskrift om godtgjøring av folkevalgte: 
http://93.187.86.54/eInnsyn_NoreogUvdal/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocume
nt?dmbId=12&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=123&sourceDatabase= 
 
 
Saksutredning: 

Godtgjøring til styret er hjemlet i Fjellova § 7. Det er Fjellstyret selv som gjør framlegg 
om hva godtgjøringen skal være og det er kommunestyret som godkjenner dette.  
 
Godtgjøringer for Øvre Numedal Fjellstyre ble vedtatt i sak 06/16. Godtgjøringen er 
basert på Nore og Uvdal kommune sitt reglement for godtgjøring av folkevalgte. Det 
ble gjort følgende vedtak i saken:  
 
”Leder av fjellstyret får en godtgjørelse på 12000 kr for lederoppgaver. 
Alle utvalg, møter og annen godtgjørelse følger  vedtak i Nore og Uvdal 
kommunestyre  av 12.12.2011.  Se sak 106/11. 
Hvert enkelt medlem er selv pliktig til å føre oversikt over medgått tid.” 
 
Det har etter sekretær sin forståelse vært en rutine på at alle dokumenterte utlegg 
utbetales forløpende gjennom året og at leder- og møtegodtgjørelser samt 
kjøregodtgjørelser utbetales en gang i året.  
 
Nore og Uvdal kommunen vedtok høsten 2019 ny forskrift for godtgjøring av 
folkevalgte, se link under saksdokument. 
 
Kommunen gir pr. i dag en møtegodtgjørelse på kr 840 pr møte. 
 
For udokumentert tapt arbeidsfortjeneste gir kommunen en godtgjøring på 50 % av 
ordførers lønn med en maks utbetaling på inntil 7,5 time pr dag.  Gjeldene timelønn 
for ordfører er 431 kr. Kjøring godtgjøres etter statens takster. 
 
Fjellstyret må selv ta stilling til hva satsene skal være for inneværende periode og 
rutiner for utbetaling av godtgjøringene.  
 
 

http://93.187.86.54/eInnsyn_NoreogUvdal/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=12&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=123&sourceDatabase=
http://93.187.86.54/eInnsyn_NoreogUvdal/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=12&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=123&sourceDatabase=
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Framlegg til vedtak:  
Ingen  
 
Referat: 
Leder hadde en gjennomgang av saksframlegget. Saksutredningen er basert på 
Nore og Uvdal kommune sin godtgjøringer av folkevalgte. Styret var samlet om å 
bruke kommunes satser som i dag er kr 840,- pr møte og kommunens satster for  
udokumentert tapt arbeidsinntekt. Kjøring godtgjøres etter statens takster. 
Utbetaling skjer på slutten av året. Utlegg utbetales etter avtale eller på slutten av 
året. 
 
Fjellstyret med unntak av leder samlet seg om forslag om å øke godtgjøringen til 
leder fra kr 12 000,- til kr 15 000,- 
 
 
Vedtak: 
Øvre Numedal Fjellstyre fastsetter med hjemmel i §7 i Fjelloven følgende godtgjøring 
for perioden 2020-2021: 
 
Møtegodtgjøring: kr 840,- pr møte 
Dekking av tapt arbeidsfortjeneste etter Nore og Uvdal kommune sine satser og 
regler for udokumentert tapt arbeidsinntekt. Satsen settes til kr 216,- pr time med en 
maks utbetaling på inntil 7,5 time pr dag.  
Kjøring godtgjøres etter statens takster. 
Utbetaling skjer på slutten av året. Utlegg utbetales etter avtale eller på slutten av 
året. 
 
Enstemmig vedtak 
 
 

 
Sak 18/20: Beiteavtaler 2020-2023. 
 
Saksdokument:   
Ingen 
 
Saksutgreiing:  
Gjeldende avtaler med Lågaros beitelag, Lågliberget beitelag og Bjordalsdrifta 
beitelag gikk ut i 2019. Det skal derfor reforhandles nye avtaler fram til og med 2023. 
I forrige periode ble det en svak økning i leiepris det har videre vært diverse 
ordninger i forhold til bidrag med vedlikehold etc. Andre forhold som må tilpasses er 
bruken av hyttene sett opp mot fjellstyrets behov i f.eks. reinsjakta. Etter det sekretær 
kjenner til har ordningene fungert tilfredsstillende.   
 
 
Framlegg til vedtak:  
Avtalene med beitelagene for perioden 2020-2023 forlenges i all hovedsak i tråd med 
eksisterende avtaler.   

1. Prisen for leie settes til 2000 kr 
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2. Utenbygds betaler 15 kr for hver sau pr. sesong. 
3. Beising og evt. annet vedlikehold skal fremkomme som konkrete 

forpliktelser for perioden i avtalen. 
4. Sekretæren gis fullmakt til å fremforhandle nye avtaler og skrive under 

disse på vegne av fjellstyret.  
 
Referat: 
Leder hadde en gjennomgang av saken. Vedlikehold i forhold til tømming av do på 
hyttene beitelagene bruker beising etc. inntas i avtalene med beitelagene. Det 
fremkom ingen andre forslag til vedtak. 
 
Vedtak: 
Øvre Numedal Fjellstyre viderefører avtalene med beitelagene for perioden 2020-
2023 i tråd med eksisterende avtaler med følgende vilkår:   

1. Prisen for leie settes til 2000 kr 
2. Utenbygds betaler 15 kr for hver sau pr. sesong. 
3. Beising, fast tømming av do og evt. annet vedlikehold skal fremkomme 

som konkrete forpliktelser for perioden i avtalen. 
4. Sekretæren gis fullmakt til å fremforhandle nye avtaler og skrive under 

disse på vegne av fjellstyret.  
 
Enstemmig vedtak 
 
 

Sak 19/20: Eventuelt 
 
Fjellstyret ønsker å gi en gave til Hans Jørgen som takk for innsatsen. Jobbes med 
forslag til gave frem til neste møte/ samling. 
 
 
 
Ref. Sten-Rune Jensen 
19.03.2020 
 
 
Kopi til: 
Fjellstyremedlemmer Statskog 
Varamedlemmer Nore og Uvdal kommune 
Fjellstyra på Hardangervidda AS Hol kommune 
Norges Fjellstyresamband Rollag kommune 
Fjellstyrene rundt Hardangervidda  
 


