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Sak 13/21: Meldinger 
 

Saksdokument:   

 
Saksutredning: 

2021.02.17.001.1 Søknad om organisert bruk av hundespann- fra Statskog 

2021.02.24.001.1.Miljødirektoratets tilråding om vesentlige innvendinger til regional plan for 
Hardangervidda - 2019-2035 

2021.02.25.123 Årsregnskap ØNF 2020 Signert 

2021.02.25.127 Signert avtale med Viken kommunerevisjon 

2021.03.04.001.1.Grunneiers tillatelse Elsjåholet- Statskog SF 

2021.03.05.001.1 Søknad til grunneierfondet og søknad om klopplegging og handikapp tilpassing av 
brygge ved Skaupa. Statskog 

2021.03.09.612.2.Søknad om godkjenning av vald 
 

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

Sak 14/21: Priser 2021- jakt og fiske og hytteutleie 
 
Saksdokument:   
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-03-11-681 
 
 
Saksutredning:  
Fjellstyret har i mange år hatt lik pris på hytteutleie. Denne har vært på 150kr natta pr 
seng i hytte. Utenbygds betaler det dobbelte. For steinbuene har det vært halv pris. 
Gjennom utleien på inatur har fjellstyret lagt opp til at man betaler for avdelingen med 
et minimum antall sengeplasser. Dette var med bakgrunn i smittebegrensning og en 
måte å unngå å blande folk på hyttene. Store avdelinger som f.eks Bakketjønn 
betales det for min 3 sengeplasser ved leie av hytte, små avdelinger betales det for 
min 2 sengeplasser. Er man flere personer i gruppen enn minimumsantallet betaler 
man tillegg pr sengeplass. Det har i håndteringen av utleien kommer behov for 
avklaring på betaling for barn. Forslaget fra sekretær er at barn opp til 12 år er gratis, 
men at man betaler sengeplasspris fra fylt 13 år og opp. Det legges til betaling for 
rast/ dagsbesøk da mange av de åpne steinbuene brukes til dette formålet i jakta og 
vinterstid.  
 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-03-11-681
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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 som i fjor og det er sannsynlig at det vil komme 
tillegg på kalvekort. Forslaget er at hver innenbygdsboende jeger betaler lik pris som 
i fjor pluss økning på 100 kr da det kan bli flere fellingstillatelser pr jeger i pakken. 
Prisforslaget er da kr 3600,- for innenbygds og utenbygds betaler det dobbelte, kr 
7200,-. Det var noen få som søkte om overføring og denne ordningen bør kunne 
videreføres for bruksberettiget. Prisen bør være lik som uttak av allmenningskort. Dvs 
prisen settes til kr 3600,- for overføring av privatkort inn på allmenningen for de som 
ikke har allmenningskort fra før. 
 
Fjellstyre har fiskekortsamarbeid med grunneierne ned Lågenvassdraget mot Dagali. 
I fiskekortsamarbeidet har kortprisene ligget på prisrammen. Det er nå behov for å 
trykke opp flere fiskekort. Etter 5 år med like fiskekortpriser bør prisene i år justeres i 
tråd med maksprisrammen i ny forskrift: 
 
a. døgnkort kr 110,– 
b. ukekort kr 390,– 
c. sesongkort kr 790,– 
d. døgnkort familie kr 190,– 
e. ukekort familie kr 560,– 
f. sesongkort familie kr 1090,–. 
 
Fjellstyret selger i tillegg garnfiskekort til innenbygdsboende. Prisen har ligget på kr 
200 i mange år. Det foreslås nå øke denne prisen litt, men følge fjellstyrets tanke om 
billig garnfiske for innenbygdsboende. Prisen foreslås økt til 300 kr for sesongkort. 
Kortsalget legges over på inatur i sin helhet. Dette fordi det har vært svært dårlige 
tilbakemeldinger på fangst. Salget legges i sin helhet over på inatur.no av hensyn til 
fangstrapportering. 
 
Småviltjakta har ligget på prisrammen i forskriften de siste årene. I fjor gjaldt følgende 
priser: 

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 

 
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,- 
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Sesongkort kr 2590,- 
 
Fjellstyret har i mange år hatt lik pris på kort med og uten hund. Det skilles ikke på 
dette i nyt forslag til prissetting.  
 
Forslag til vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens § 25 og 29 følgende priser 
for 2021: 

 
Priser på overnatting: 
 Hytte Steinbu Dagsbesøk/ rast 

Barn tom 12 år Gratis Gratis Gratis 

Innenbygsboende 150 75 75 

Utenbygdsboende 300 150 75 

 
Villreinjakt: 
Innebygdsboende: Jaktpakke på min to voksene dyr kr. 3600,- 
Utenbygdsboende: Jaktpakke på min to voksene dyr kr. 7200,- 
Overføring(innenbygdsboende): To voksene dyr+ evt kalv kr. 3600,- 

 
Fiske: 
Døgnkort/døgnkort familie kr 110,- / 190,- 
Ukekort/ukekort familie kr 390,- / 560,- 
Sesongkort/sesongkort familie kr 790,- / 1090,- 
 

Garnfiske: 
Sesongkort innenbygds: kr 300,- 

 
Småviltjakt: 

Korttype Utenbygdsboende   Innenbygdsboende 

Dagskort   280,- kr   200,- kr 

5-dagers 
kort 

1130,- kr   600,- kr 

Ukekort 1580,- kr   800,- kr 

Sesongkort 2590,- kr 1300,- kr 

 
Referat: 
Leder hadde en gjennomgang av saken. Det ble presisert at kravet for overføring av 
kort er at man står på søkerlista inneværende år.  
 
På møtet fremkom det to forslag til priser for villreinjakt: 
 

1. For tilleggskort betales det fellingsavgift for tildelt dyr 
2. Prisen på tilleggsdyr settes til 500 kr pr kort 

 
Forslag 1 falt med 1 mot 6 stemmer 
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Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens § 25 og 29 følgende priser 
for 2021: 

 
Priser på overnatting: 

 Hytte Steinbu Dagsbesøk/ rast 

Barn tom 12 år Gratis Gratis Gratis 

Innenbygsboende 150 75 75 

Utenbygdsboende 300 150 75 

 
Villreinjakt: 
Innebygdsboende: Jaktpakke på min to voksene dyr kr. 3600,- 
Utenbygdsboende: Jaktpakke på min to voksene dyr kr. 7200,- 
Overføring(innenbygdsboende): To voksene dyr+ evt kalv kr. 3600,- 
Tilleggskort: kr 500,- 

 
Fiske: 
Døgnkort/døgnkort familie kr 110,- / 190,- 
Ukekort/ukekort familie kr 390,- / 560,- 
Sesongkort/sesongkort familie kr 790,- / 1090,- 
 
Garnfiske: 
Sesongkort innenbygds: kr 300,- 

 
Småviltjakt: 

Korttype Utenbygdsboende   Innenbygdsboende 

Dagskort   280,- kr   200,- kr 

5-dagers 
kort 

1130,- kr   600,- kr 

Ukekort 1580,- kr   800,- kr 

Sesongkort 2590,- kr 1300,- kr 

 
Enstemmig vedtak 

 
Sak 15/21: Småviltjakta 2021 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning:  
Høsten 2020 var et kjempeår med tanke på småviltjakta. Beste resultat på taksering 
noen gang og godt salg og tilbakemelding fra jegerne. Med bakgrunn i dette ser det 
ut til å være forsvarlig å åpne for jakt høsten 2021. Rypejakta viser seg å være en 
viktig bærebjelke i fjellstyrets økonomi sammen med fiske og hytteutleie. Det legges 
opp til en grunntilldeling av kort etter søknadsprinsippet som er forsvarlig ut fra det 
antall kort som tidligere har blitt solgt i dårlige år. Viser det seg at det er gode forhold 
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for klekking og vi får gode resultat på takseringen i høst kan det legges ut flere kort 
for salg. Siden dette ofte blir sent, og nærme jakta er anbefalingen fra inatur at dette 
gjennomføres som i 2020 med annonsering av en dato på hjemmesiden og facebook 
og salg etter første mann til mølla prinsippet. Dette fordi mange av jegerne på 
søknadslistene over sommeren får ordnet seg med annen jakt og at det på denne 
måten vil bli uforholdsmessig lang tid å kjøre nye tildelinger på reservelistene. Det 
legges opp til søknad på jaktlag kombinert med hytte. Dette er en modell som mange 
andre fjellstyrer legger opp til og medfører forenkling av driften og sekretariatet. Det 
medfører videre forutsigbarhet for jegerne med hensyn til jaktlag i sin helhet og 
sikring av plass på hyttene. Salget av småviltjakt til innabygdsboende legges ut på 
Inatur som i fjor. 
 
Fjellstyret har tidligere hatt en avtale med Halne Fjellstue om salg av et begrensa 
antall småviltkort. Ordningen ser ut til å fungere godt og de ønsker å videreføre 
avtalen. I tillegg til dette har driverne av turisthyttene på Hein og Rauhelleren tatt 
kontakt med ønske om å kunne selge småviltkort. Dette kan være en ok løsning for 
fjellstyret, spesielt med tanke på å spre jegerne ut i terrenget. En mulighet for å selge 
kort vil vider styrke grunnlaget for driften av turisthyttene i etterkant av 
turistsesongen. Det foreslås derfor at alle tre får mulighet til å selge et begrenset 
antall småviltkort. Det legges opp til lik avtale for alle tre og at de kan selge inntil 6 
kort hver i hver jaktperiode inkludert perioden fra 10-14 september uten hund. 
Fjellstyret åpner opp en forhandlerløsning via inatur slik at bedriftene selger 
småviltkortene via denne ordningen. Dette sikrer god styring for sekretær og ikke 
minst en enhetlig jaktrapportering og mulighet for purring på jaktrapport i ettertid. 
 
Fjellstyret har tidligere hatt kvotebegrensning på jaktfelt 1 og 2. Av årets 
tilbakemeldinger kom det bekymring for at noen jegere hadde uforholdsmessig høyt 
uttak av fugl på jaktfelt 3 og 4. Tidligere var det noen mer begrenset jakt på disse 
jaktfeltene, men man ser at interessen for jakt sør for Lågen øker. Som et ledd i dette 
bør derfor jaktkvotene være like på alle fjellstyrets jaktfelt. Viser det seg at utsiktene 
for 2021 blir dårligere enn antatt må fjellstyret vurdere å endre baglimitene for å 
bevare rype- og stamfuglbestanden på vårt område. 
 
Følgende jaktkvoter(baglimit) innføres på alle fjellstyrets jaktfelt: 
 
1 døgnskort: 3 ryper 
 
2 døgnskort: 4 ryper 
 
3 døgnskort: 5 ryper 
 
5 døgnskort og ukeskort: 7 ryper 
 
Sesongkort: 15 ryper 
 
Fjellstyret har i to år hatt salg av kort på treningsfelt for fuglehunder på 
Skaupsjøtunga og Vesletunga. Ordningene ser ut til å ha fungert godt og det er 
ønskelig å videreføre ordningen.   
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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 
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.. 
 

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.  

 
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. " 
 
Ordningen har fungert godt og vi har ikke fått negative tilbakemeldinger på dette fra 
beitelaget. Sekretær sitt forslag er at fjorårets avtaler oppdateres og videreføres som 
et permanent opplegg og at sekretær gis fullmakt til å signere avtalen. Salget av 
treningskort via Halne Fjellstue legges inn på forhandlerløsningen til inatur.no. Viser 
det seg at ordningen medfører problemer for beitelaget tas saken opp igjen til 
behandling. 
 
Forslag til vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens § 23 følgende: 
Fjellstyret åpner for småviltjakt for 2021. Jakttiden settes fra 10.09.21 - 30.11.21. 
Salg av jaktkort skjer via inatur.no i tråd med saksutredningen. Dette medfører at det 
gjennomføres en trekking og tildeling av jakt etter søknadsfristen og før 
sommerferien. Er det gode prognoser med hensyn på klekking og gode resultat på 
taksering legges det ut flere kort(ca 20. august) som antallsbasert direktesalg. 
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Fjellstyret innfører følgende jaktkvote på jaktfelt 1, 2, 3 og 4: 
 
1 døgnskort: 3 ryper 
 
5 døgnskort og ukeskort: 7 ryper 
 
Sesongkort: 15 ryper 
 
Fjellstyret tilbyr Halne Fjellstue, Raudhelleren og Hein Turisthytte tilbud om 
jaktkortsalg. Kortsalget begrenser til 6 kort pr periode fra 10.09 til og med 04.10. 
Halne Fjellstue tilbys salg av dagskort etter avtale i oktober. 
 
Fjellstyret viderefører treningsfelt for fuglehund med gjeldene regler, område og 
ansvarserklæring. Halne Fjellstove får fullmakt til salg av treningskort i tråd med 
tidligere avtale. Kortsalget gjennomføres om mulig via inatur.no.  
 
Referat: 
Det fremkom ingen andre forslag til vedtak i saken. 
 
Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens § 23 følgende: 
Fjellstyret åpner for småviltjakt for 2021. Jakttiden settes fra 10.09.21 - 30.11.21. 
Salg av jaktkort skjer via inatur.no i tråd med saksutredningen. Dette medfører at det 
gjennomføres en trekking og tildeling av jakt etter søknadsfristen og før 
sommerferien. Er det gode prognoser med hensyn på klekking og gode resultat på 
taksering legges det ut flere kort(ca 20. august) som antallsbasert direktesalg. 
 
Fjellstyret innfører følgende jaktkvote på jaktfelt 1, 2, 3 og 4: 
 
1 døgnskort: 3 ryper 
 
5 døgnskort og ukeskort: 7 ryper 
 
Sesongkort: 15 ryper 
 
Fjellstyret tilbyr Halne Fjellstue, Raudhelleren og Hein Turisthytte tilbud om 
jaktkortsalg. Kortsalget begrenser til 6 kort pr periode fra 10.09 til og med 04.10. 
Halne Fjellstue tilbys salg av dagskort etter avtale i oktober. 
 
Fjellstyret viderefører treningsfelt for fuglehund med gjeldene regler, område og 
ansvarserklæring. Halne Fjellstove får fullmakt til salg av treningskort i tråd med 
tidligere avtale. Kortsalget gjennomføres om mulig via inatur.no.  
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Sak 16/21: Villreinjakta 
 
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. 
 
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 villreinutvalgets kvoteforslag.  
 
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 210 innenbygds søkere 
hvorav ca 150 tok i mot kort. Det var videre ca 320 utenbygdssøkere. Med bakgrunn i 
dette bør fjellstyret vurdere hvor mange jegere en kan åpne for da kortmengden nok 
blir stor. Om man antar at noen flere innenbygds vil jakte i år bør det være forsvarlig 
å åpne for noen flere jegere enn det som jaktet i 2020. En kan anta at vi har inntil 
165-170 innenbygdsjegere som ønsker jakt. Fjellstyret bør i år åpne opp for et 
begrenset antall utenbygdsjegere, for eksempel inntil 15 utenbygdsjegere. Dette med 
bakgrunn i kortmengden og krav om å ta ut dyr. Dette vil si ca180 jeger totalt på 
statsallmenningen.  
 
Fjellstyret har tidligere hatt en ordning der utenbygdsjegere ikke får jakt sør for 
Lågen. Ønsker man å få felling bør man vurdere å endre dette i år. Man kan sette en 
begrensning på antall jegere, men at de får jakte på hele allmenningen. Dette kan 
medføre at kortene blir mer attraktive og at flere utenbygds tar i mot kort og får felt 
dyr på kortene.  
 
Foreligger det et forslag til kvote fra villreinutvalget på møtetidspunktet inntas denne 
og behandles på møte. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Ingen 

 
Referat: 
Fjellstyrets representant i villreinutvalget hadde en orientering om arbeidet i utvalget. 
Utvalget skal holde møte på torsdag med behandling av kvoteforslaget for 2021. 
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Fjellstyret må behandle forslaget når det kommer på høring over påske. Saken 
utsettes inntil neste møte 
 
Vedtak:  
Saken utsettes 

 
Sak 17/21: Hytteutleie- orienteringssak 
 
Saksdokument:   
Ingen 
 
Saksutredning:  
Fjellstyret har i det siste året hatt hyttene ute for bestilling via inatur.no. I jakta ble 
Vegarhovdhytta avholdt sammen med beitelagsdelen på Jegerbu og oppsynsrommet 
på Bakketjønn for villreinjegere og innenbygdsboende småviltjeger og garnfiskere. 
Denne ordningen syntes å fungere godt og foreslås videreført i år.  
 
Steinbuene står fortsatt åpne og brukes etter førstemann til mølla prinsippet. Etter 
oppslag på buene med vippsbetaling og kontonummer ser det ut til at innbetalingene 
for bruk øker.  
 
Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Det kom forslag på møtet om å stenge hyttene for utleie ut vintersesongen. Dette 
med tanke på koronasituasjonen i Norge og som et ledd i jobben med å begrense 
trafikken i fjellet med hensyn til villreinbestanden frem mot kalving.  
 
Vedtak:  
Fjellstyret stenger hyttene for utleie frem til start sommersesong 2021(uke 25/ 26). 
 
 

Sak 18/21: Elgjakta 2021 
 
Saksdokument:   
 

- 18-21 Generelle bestemmeleser vedrørende elg- og hjortejakt i 
statsallmenning 

 
Saksutredning:  
Fjellstyret har nettopp søkt om godkjenning av vald. Det er uklart om vi rekker å få 
gjennomført jakt i 2021. Men forslaget er at jakta lyses ut med forbehold om at 
kommunen godkjenner valdet og at vi får tildelt en kvote. Etter reglene kan elgjakta 
lyses ut for inntil 5 år av gangen. Som en prøveordning bør jakta lyses ut for et år. 
Etter §2 i Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning skal det ved jakt 
på småvilt uten hund, elg, hjort eller rådyr, jakt på og fangst av bever og gaupe og 
ved felling av bjørn, ulv og jerv er nødvendig å regulere antall jegere, skal det være 
en rimelig fordeling mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende. Med rimelig 
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fordeling menes at inntil 60 prosent av kort og fellingstillatelser kan forbeholdes 
innenbygdsboende. 
  
Det er utarbeida generelle retningslinjer for elgjakt på statsallmenningene, se 
vedlegg. Disse retningslinjene kan i stor grad benyttes, men siden det er vanskelig å 
gjennomføre veiing/ kontroll av kjøtt etter jakta, må det legges opp til at oppgjøret for 
kjøttet blir gitt etter fastsatte forhåndsdefinerte vekter. Dette etter samme mal og 
retningslinjer som Ullensvang Fjellstyre bruker ved utleie av elgjakta. 
 
Jakttidsrammen for elg og hjort er pr nå fra 15. august til og med 23. desember og fra 
og med 1. januar til og med 31. januar.  
 
Utfordringen med elg og hjortejakt i statsallmenningen er uttransport av dyr. Slakt må 
enten bæres ut eller hentes med helikopter. Det anbefales derfor at fjellstyret innfører 
lave priser på jakta i en startfase for å høste erfaringer. Relativt lave priser kan 
motivere jegerene til å legge inn en innsats i å ta ut dyr på allmenningen. Ullensvang 
statsallmenning har flat pris på 75kr/kg pluss fellingsavgift. Det innbetale et 
grunnbeløp pr tildelte dyr og denne prisen trekkes fra på oppgjøret. Det anbefales at 
grunnbeløpet innbetales for elg og ikke hjort.  
 
Forslag til priser på hjort og elg 2021: 

Forslag til 
pris 2021             

        Oppgjør for felte dyr 

 ELG Grunnavgift Kg   Kr/kg Sum 
Trekt frå 

grunnavgift 

kalv 500 60   50 kr 3 000 kr 2 500 

ku 1500 160   50 kr 8 000 kr 7 500 

okse 1500 190   50 kr 9 500 kr 8 000 

1 1/2-årig 
ku/okse  * 125   50 kr 6 250              kr 4 750 

 Hjort Grunnavgift Kg   Kr/kg Sum  
kalv 0 25   50 kr 1 250  
Hind 0 70   50 kr 3 500  
Bukk 0 90   50 kr 4 500  
1 1/2-årig 
ungdyr                     0 50   50 kr 2 500               

       

* I steden for voksent dyr kan det skytes 1,5-årig dyr (grunnavgifta blir lik). 
 
Det anbefales at fjellstyret med forbehold om godkjenning i kommunen kjører et 
prøveår med elg og hjortejakt i statsallmenningen. Dette medfører at det åpnes opp 
for at ett jaktlag får tildelt jakt i år. Etter endt jakt må fjellstyre gjøre en evaluering og 
vurdering med tanke på de praktiske erfaringene. Dette være seg å dele opp 
allmenningen i egne jaktfelt, justering av bestemmelser/ regler eller priser.  
 
 
 



 12 

Forslag til vedtak: 

Øvre Numedal Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens §23 og § 8 og §18 i forskrift 
om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning følgende: 
 

• Inatur/fjellstyresambandet får fullmakt til å gjennomføre trekking og tildeling av 

elgjakta for 2021 

• Innenbygdsboende jaktlag blir prioritert i trekkingen 

• Jakttiden settes fra 15. august til og med 30. november 

• Dei generelle retningslinjene for elg- og hjortejakt i statsallmenning blir gjort 

gjeldende for elg og hjortejakta på Øvre Numedal statsallmenning for 2021, 

med følgende endringer: 

Punkt 4 Veiing/kontroll blir erstattet med følgende tekst:  
Oppgjør for felte dyr skal skje etter følgende middelvekter: 
 

 ELG Kg 

kalv 60 

ku 160 

okse 190 

1 1/2-årig ku/okse 125 

 Hjort Kg 

kalv 25 

Hind 70 

Bukk 90 

1 1/2-årig ungdyr 50 

  

 
5. Ved jaktslutt: tilleggspunkt: 
d) Underkjeve fra alle felte dyr skal leveres til fjellstyrekontoret etter jakta. 

 

• Fjellstyret vedtar følgende grunnavgift 2021: 

   

 ELG Grunnavgift 

kalv 500 

ku 1500 

okse 1500 

1 1/2-årig 
ku/okse  * 

 Hjort Grunnavgift 

kalv 0 

Hind 0 

Bukk 0 

1 1/2-årig 
ungdyr                     0 
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* I steden for voksent dyr kan det skytes 1,5-årig dyr (grunnavgifta blir lik). 
 
For felte dyr blir grunnavgiften trukket i fra, og oppgjøret for felte dyr blir gjort etter 

følgende priser:  

Alle kategorier dyr: 50 kr/kg 
     Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg. 

 
Referat: 
Det fremkom ingen andre forslag til vedtak i saken 
 
Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre vedtar med hjemmel i fjellovens §23 og § 8 og §18 i forskrift 
om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning følgende: 
 

• Inatur/fjellstyresambandet får fullmakt til å gjennomføre trekking og tildeling av 

elgjakta for 2021 

• Innenbygdsboende jaktlag blir prioritert i trekkingen 

• Jakttiden settes fra 15. august til og med 30. november 

• Dei generelle retningslinjene for elg- og hjortejakt i statsallmenning blir gjort 

gjeldende for elg og hjortejakta på Øvre Numedal statsallmenning for 2021, 

med følgende endringer: 

Punkt 4 Veiing/kontroll blir erstattet med følgende tekst:  
Oppgjør for felte dyr skal skje etter følgende middelvekter: 
 

 ELG Kg 

kalv 60 

ku 160 

okse 190 

1 1/2-årig ku/okse 125 

 Hjort Kg 

kalv 25 

Hind 70 

Bukk 90 

1 1/2-årig ungdyr 50 

  

 
 

5. Ved jaktslutt: tilleggspunkt: 
d) Underkjeve fra alle felte dyr skal leveres til fjellstyrekontoret etter jakta. 

 

• Fjellstyret vedtar følgende grunnavgift 2021: 

   

 ELG Grunnavgift 
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kalv 500 

ku 1500 

okse 1500 

1 1/2-årig 
ku/okse  * 

 Hjort Grunnavgift 

kalv 0 

Hind 0 

Bukk 0 

1 1/2-årig 
ungdyr                     0 

  

* I steden for voksent dyr kan det skytes 1,5-årig dyr (grunnavgifta blir lik). 
 
For felte dyr blir grunnavgiften trukket i fra, og oppgjøret for felte dyr blir gjort etter 

følgende priser:  

Alle kategorier dyr: 50 kr/kg 
     Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg. 

 
Enstemmig vedtak 

 
Sak 19/21: Eventuelt 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning:  
 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 
Beitelaget har gitt en muntlig tilbakemelding i saken som omhandlet forespørsel om 
taksering og fuglehundprøve i 2021. Beitelaget hadde ingen merknader til 
gjennomføring av fuglehundprøven på arealene fjellstyret har avsatt til treningsfelt på 
Vesletunga og deler av Skaupsjøtunga. Når det gjaldt takseringsområdet nord for 
Bakketjønn/ Ribbohæ var beitelaget skeptiske da dette ofte er et problemområde 
med hensyn til sau og gjeting. Med hensyn til vedtaket i sak 08/21 tilbyr fjellstyret da 
arealene på vesletunga og Skaupsjøtunga til fuglehundprøve helgen 20.08. 
Takseringen utsettes og tas eventuelt opp til ny vurdering i 2022.  
 
 
 
Sten-Rune Jensen 
24.03.21 
 
 


