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MØTEBOK 
 
Tidspunkt: Mandag 09. november kl. 1900-2230  
Sted:  Rødberg Hotell 
 
 
Deltakere:  
Vebjørn Håvardsrud, Kjell Kristiansen, Lars Ole Svendsen, Nils Vøllo, 
Arve Bjerke, Thov Wetterhus og Anders Eriksrud 
 
Andre deltakere:  
Sten-Rune Jensen, sekretær 
 
Møte ble åpnet med visning av et foredrag angående CWD ved Michael 
Tranulis.  
 
Saksliste: 
Sak 29/20: Meldinger 
Sak 30/20: Status økonomi 
Sak 31/20: Evaluering småvilt og villreinjakta 
Sak 32/20: Utvidet rypejakt 2021 og åpning av jaktkort på smårovvilt 
Sak 32/20: Eventuelt 
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Sak 29/20: Meldinger 
 

Saksdokument:   

2020.05.20.011.8.Uttale fra Statskog til nytt driftshusvære på eiendom 75_2 Nilsebu   

2020.05.21.335.1.Lågaros beitavtale 2020_2023 signert     

2020.06.04.650.Søknad om bruk av påhengsmotor i Steintjønn Oluf Fønnebø. Brev inn   

2020.06.04.650.Tillatelse til bruk av påhengsmotor i Steintjønn Oluf Fønnebø. Brev ut   

2020.06.11.001.4. Uttale til søknad om riving og gjenoppbygging av Jensebu eiendom 75_2- Oppdal Reinkompani. Brev ut 

2020.08.07.120.Status tjenstekjøp pr juli 2020      

2020.08.13.001.1.Tillatelse til uttak av torv til Seltjønnslægeret. Fra Statskog    

2020.08.11.613.0 Takseringsresultat rype ØNF 2020      

2020.08.24.613.0 Takseringsresultat rype Eidfjord SA 2020     

2020.08.25.613.0 Forespørsel om jakthundprøve og taksering. Fra Vestlandet Fuglehundklubb  
2020.08.31.27.001.2.Fylkesmannens vedtak - avslag på søknad om etablering av vannmølle ved Heinseter i Hardangervidda 

2020.09.04.001.4.Offentlig ettersyn og varsel om oppstart. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Rollag kommune 

2020.09.11.001.1.Pressemelding orientering om funn av CWD på Hardangervidda   

2020.09.11.001.1.Iverksetting og oppfølging av kvalitetsnormen for villrein. Miljødirektoratet  
2020.09.16.001.5.Brev angående vurderinger av tiltak for økt avskytning. Hardangervidda Villreinutvalg  
2020.09.23.001.1.Protokoll 220920 Utvidelse av jakttid Hardangervidda 2020. Hardangervidda VIllreinnemnd 

2020.09.25.001.1.Dispensasjon fra forskrift for Hardangervidda villreinområde. Miljødirektoratet  
2020.10.20.123.Resultat tom aug 2020. Fra Uvdal Regnskapsservice     

2020.10.21.001.5. Invitasjon høstmøte Hardangervidda 2020     
 
Saksutredning: 

 

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

Sak 30/20: Status økonomi 
 

Saksdokument:   

 
Saksutredning: 

I skrivende stund er ikke regnskapet klart for oktober. Når vi får dette på plass vil vi 
ha en god oversikt på årets inntekter. Utgiftene til fjellstyret vil ikke være endelig klare 
før årsslutt grunnet fakturering fra FH. Her har vi allerede et overforbruk på timer i år. 
Men det ser ut til vi har gode inntekter på småviltsalget og kan således kompensere 
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for økt timeforbruk.  Det gjenstår litt jobb med å få fiskekortoppgjøret på plass så det 
er usikkert om vi får dette klart til møtet. Av det vi ser på salg er at nettsalg på inatur 
har økt i år, men signalene er at det kanskje er solgt mindre fiskekort på papir. 
 
  
Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Sekretær hadde en orientering om status på økonomi. Det ble i forkant av møtet 
utsendt oppdaterte regnskapstall tom. Oktober 2020. Tallene så langt viser at 
inntektene til fjellstyret har økt og er høyere enn i 2019.  
 
Vedtak:  
Fjellstyret tar orientering til etterretning 
 

 
Sak 31/20: Evaluering småvilt og villreinjakta 
 
Saksdokument:   

Ingen 

 
Saksutredning: 

Årets villreinjakt har vært preget av mye vest og sønnavær. Dette har resultert i lite 
med dyr i statsallmenningen og resultert i lav felling. I tabellen under er 
fellingsresultatet angitt. Grunnet samjaktsavtalene med Ulvik SA og 
Landbruksselskapet er det som er felt og skåret kort på holdt utenfor ØNF sine egne 
resultat. 

 

 ØNF  Ulvik Landbrukssel. Sum  

Bukk 2,5+ 16  2 18 

Bukk 1,5 1   1 

Simle 2,5 + 25 4 4 33 

Simle 1,5 1  1 2 

Bukkekalv 4   4 

Simlekalv 4  1 5 

Sum 51  4 8 63  

 

Totalt så vil fellingsprosenten på våre egne kort ende på 19,9 %. Samlet sett med 
samjaktskort ender fellingsresultatet på 20,8 %. Til sammenligning ble det felt 89 dyr i 
fjor, noe som resulterte i en fellingsprosent på 28,9%.  

 

Når det gjelder småviltjakta har det ut fra tilbakemeldingene virket som vi har hatt et 
meget godt år med fugl. Som antatt etter resultatene fra takseringene var det noe 
mer skrint vestover i allmenningen. Men også her har noen av jegerne rapportert om 
gode resultat og bra med fugl. Nå er ikke sesongen over ennå, men vi har fått inn en 
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del rapporter. Årets resultat er derfor ikke helt klart med hensyn til statistikk, men de 
foreløpige tallene tyder på at rypeåret er i nærheten av det vi hadde i perioden midt 
på 2000 tallet. 

 

Når det gjelder fangstrapportering virker systemet til inatur å være et godt verktøy. 
Man ser at dette er arbeidsbesparende med hensyn til å få inn fangstrapporter og 
holde oversikt over hvem som har levert og ikke.  

 

Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Det ble under saken diskutert problematikken knyttet til oppdagelsen av CWD på 
Hardangervidda. Styreleder og fjellstyrets representant i villreinutvalget ga en 
orientering om status og møtevirksomheten så langt i fra de fora hvor fjellstyret er 
representert.  
 
Vedtak:  
Fjellstyret tar evalueringen til etterretning 
 
 

Sak 32/20: Utvidet rypejakt 2021 og åpning av jaktkort på smårovvilt 
 
Saksdokument:   
Ingen 
 
Saksutredning: 

Grunneierne har beholdt muligheten for å åpne for rypejakt fram til 1.3. 
Fjellstyret fører en aktiv rypeforvaltning og har i de to foregående årene åpnet for 
vinterjakt på rype. Ref. forrige sak og årets resultater på taksering har vi hatt en 
kjempesesong øst på allmenningen med svært god tetthet på rype. Som de tidligere 
årene viser ble det felt svært lite rype under vinterjakt. Erfaringene fra andre områder 
som har vinterjakt, viser at en svært liten andel av det totale uttaket skjer på vinteren. 
Det anslås om lag 1 % av totalfellingen. I ett stort område felte jegerne 0,4 ryper pr. 
jaktdag. Årsaken til dette er korte dager og at rypa freder seg selv p.g.a. vanskelige 
jaktforhold.  
 
I allmenningen er det svært begrensa areal der det er rype på vinteren. Vinterjakt i 
tiden 1.1. – 29.2.20. er derfor i praksis en marginal utvidelse.  
 
I sak 23/19 ble følgende vedtak gjort: 
«Det tillates vinterjakt på rype i allmenningen t.o.m. 29.2.20. med et øvre, totalt uttak 
på maksimalt 100 fugl. 
Ordningen administreres av sekretæren som er ansvarlig for kunngjøring, salg og 
rapporteringssystemer for kontroll av uttaket. 
Det skal tas tilbørlig hensyn til annen ferdsel i området og vises spesiell oppmerksom 
i tilfelle villrein ferdes i området. Fjellstyret kan stoppe jakta p.g.a. disse hensyn.» 
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Det foreslås at dette vedtaket videreføres i år. For de som kjøper kort via inatur er det 
åpnet for jakt på smårovvilt som kråkefugl og rødrev på samme jaktkort. Det forslåes 
videre at det etableres et eget jaktkort på smårovvilt som bl.a kråkefugl og rødrev for 
de som er interessert og ønsker å bidra med pradatorkontroll i allmenningen også 
vinterstid, men som ikke vil jakte rype. De fleste som har åpnet for jakt på smårovvilt 
selger kortene som sesongkort hvor jakttiden på den enkelte art styres av 
jakttidsforskriften. Med bakgrunn i at vi ønsker uttak av bl.a kråkefugl og rev med 
hensyn til rypebestanden bør prisen på årskortet holdes lav.  
 
Forslag til vedtak:  
Det åpnes opp for vinterjakt på rype i Øvre Numedal statsallmenning t.o.m. 28.02.21. 
Det settes et øvre, totalt uttak på maksimalt 100 fugl.  
 
Det åpnes videre for salg av jaktkort på smårovvilt i statsallmenningen. Kortene 
selges som årskort og er gyldig i 365 dager fra kjøpsdato. Prisen settes til 200 kr. 
 
Ordningene administreres av sekretæren som er ansvarlig for kunngjøring. 
Jaktkortene legges ut på inatur, det settes krav om rapportering av fangst for å holde 
kontroll på uttaket. 
 
Det skal ved all vinterjakt i statsallmenningen tas tilbørlig hensyn til annen ferdsel i 
området og vises spesiell oppmerksom i tilfelle villrein ferdes i området. Fjellstyret 
kan stoppe vinterjakta grunnet disse hensyn 
 
Referat: 
Fjellstyret har tidligere fått løyver til inntransport av jegere ifm jakt på rødrev 
vinterstid, dette som en del av en aktiv rypeforvaltning. Sekretær undersøker og evt. 
søker om nye løyver for vintersesongen 2020/2021 for eventuelt å stimulere til økt 
jakt og uttak av rødrev i statsallmenningen.  
 
Vedtak:  
Det åpnes opp for vinterjakt på rype i Øvre Numedal statsallmenning t.o.m. 28.02.21. 
Det settes et øvre, totalt uttak på maksimalt 100 fugl.  
 
Det åpnes videre for salg av jaktkort på smårovvilt i statsallmenningen. Kortene 
selges som årskort og er gyldig i 365 dager fra kjøpsdato. Prisen settes til 200 kr. 
 
Ordningene administreres av sekretæren som er ansvarlig for kunngjøring. 
Jaktkortene legges ut på inatur.no, det settes krav om rapportering av fangst for å 
holde kontroll på uttaket. 
 
Det skal ved all vinterjakt i statsallmenningen tas tilbørlig hensyn til annen ferdsel i 
området og vises spesiell oppmerksom i tilfelle villrein ferdes i området. Fjellstyret 
kan stoppe vinterjakta grunnet disse hensyn. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i fjellovens §23 og §25 
 
Enstemmig vedtak 
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Sak 33/20: Eventuelt 
 
Saksdokument:   
Ingen 
 
Saksutredning: 

- Nytt fjellstyremøte avholdes mandag 07.12.20 kl 1900 på Rødberg Hotel. 
Serves julemat og holdes avslutning for Hans Jørgen. Det er foreløpig ingen 
saker til behandling 

 
 
Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 

- Sekretær hadde en gjennomgang av en del orienteringssaker som har 
innkommet fjellstyret. Bla. Høringer på endringer av viltloven og forskrift om 
utøvelse av jakt og fangst. Det ble gitt en kort orientering om saker som 
kommer og planlegges behandlet ila vinteren. Det ble videre orientert om 
innsendte søknader på tippemidler til vedlikehold av Jegerbu og Vegarhovd. 

- Innkommet sak fra fylkesmannen angående organisert padletur i Heinelva. 
Saken har høringsfrist 30.11. Saken planlegges behandlet som telefon/ 
epostmøte.  

-  Nytt fjellstyremøte avholdes fredag 11.12.20 kl 1900 på Rødberg Hotel. 
Serves julemat og holdes avslutning for Hans Jørgen. Det er foreløpig ingen 
saker til behandling. Andres Eriksrud ordner med gave til Hans Jørgen fra 
fjellstyret. 

 
 
Referent Sten-Rune Jensen 10.11.20  
 
 
Kopi til: 

Fjellstyremedlemmer  
Varamedlemmer  
Fjellstyra på Hardangervidda AS 
Norges Fjellstyresamband  
Statskog  
Nore og Uvdal kommune 
Rollag kommune 
Hol kommune 
Fjellstyrene rundt Hardangervidda 
 


