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Øvre Numedal statsallmenning 

Øvre Numedal statsallmenning ligger i Nore og Uvdal kommune, i Viken fylke, og er 
om lag 411 km2. Innbyggere i hele Rollag og Nore og Uvdal kommune samt Dagali 
og Søre Skurdalen har allmenningsrett i statsallmenningen. I tillegg til administrasjon 
av beite, jakt og fiske tilhører det 15 hytter og steinbuer. 
 

Øvre Numedal Fjellstyre 2020-2023 

Medlemmer: Vara: 

Vebjørn Håvardsrud (leder) Iselin Omdalen Aasberg 

Thov Wetterhus(nestleder) Anne Beate Rye Teigen 

Anders Eriksrud Hellik Lislelien 

Kjell Kristiansen Haldis Prestmoen 

Arve Bjerke Knut Heiberg  

Lars Ole Svendsen Tor Olav Røisgaard  

Nils Vøllo Mai Reidun Nørstebø 

 
Fjellstyret ble konstituert på møtet 30.01.20 og hadde åtte møter i 2020. Det ble 
behandlet til sammen 33 saker. 
 
Styremedlem i Fjellstyra på Hardangervidda: Vebjørn Håvardsrud (vara Thov 
Wetterhus) 
Representant i villreinutvalget: Anders Eriksrud 
Slepestyret for Solheimstulen- Lågaros: Arve Bjerke 
 
Fjellstyret informerer om vedtak på hjemmesiden www.hardangervidda-fjellstyra.no 
 

Hardangervidda fjelloppsyn 

Hardangervidda fjelloppsyn (HF) er driftsapparatet til Fjellstyrene på Hardangervidda. 
Øvre Numedal fjellstyre kjøper sekretærtjenester og felttjenester fra HF. 
Sekretærtjenestene i 2020 har blitt utført av Hans Jørgen Jahren(frem til 01.03.20) og 
Sten-Rune Jensen(fra 01.03.20). 
 
  

Aktivitet i 2020 

Grunnet overgang av sekretær er det utført mye arbeid på fjellstyrekontoret i år med 
omlegging av systemer. Hovedgrunnet til dette er bl.a at den gamle serveren som 
fjellstyret hadde sin hjemmeside på ble nedlagt i 2020. Dette medførte at både 
søknadssidene for småvilt og villrein måtte legges om. Nå ligger i all hovedsak alle 
fjellstyrets tjenester ute på inatur.no. Dette har vist seg å være et godt verktøy og 
bidratt til økt omsetting og forenklet drift for fjellstyret.  
 
Som alle andre ble fjellstyrets drift begrenset i 2020 grunnet koronapandemien. Dette 
har resultert i at fjellstyrets tradisjonelle og populære jegerkafeer dessverre har 
utgått. Fjellstyret er innstilt på å fortsette denne tradisjonen så fort det lar seg gjøre å 
samle folk under normale forhold igjen. Dette er en viktig møteplass og 

http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/
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tradisjonsbærer som vi håper å kunne tilby videre i fremtiden. Koronapandemien har 
videre medført begrenset møteaktivitet hvor bl.a de tradisjonelle vår og høstmøtet ble 
avlyst.  
 
Fjellstyret var i 2020 med på fjellstyrenes 100års markering og hadde i den anledning 
lagt ut to gaveesker med 100 års fiskekort. Denne ene ble lagt ut i forbindelse med 
Rødbergdagene og utdeling av villreinkortene og en eske ble lagt ut i allmenningen. 
Begge gaveeskene ble funnet og fjellstyret fikk omtale i hallingdølen og fjellstyrenes 
hjemmeside. 
 
Oversikt over fjellstyrets møter og kurs 2020 

Styremøte på Rødberg 30.01.2020 

Kurs nye fjellstyrer Ulvik 12-13.02  

Styremøte på Rødberg 27.02.2020 

Telefonmøte 17.03.2020 

Telefonmøte 26.05.2020 

Landsmøte NFS 20.08.2020 

Epostmøte 16.09.2020 

Epostmøte 25.09.2020 

Styremøte på Rødberg 09.11.2020 

Styremøte på Rødberg 11.12.2020 

 
Noen bilder fra årets aktiviteter. 
 
Mye tid brukes på rydding av fjellstyrets steinbuer og hytter. Det settes igjen mye 
både ødelagt og fungerende utstyr og mat. På flere av steinbuene står det mat og 
dette er ikke bra da dette ofte resulterer i et festmåltid for musa. Rydding- her er før 
og etter bilde fra Muran.  
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Det ble hengt opp oppslag og klargjort for smitteverntiltak på alle fjellstyrehyttene i år. 

 
 
Det er uante mengder med søppel og ting på hyttene. Fjelloppsynet kjørte ut ca 35 
sekker i år. Det ble byttet ovner på Vegarhovdlægeret og Bakkehytta. 

 
 
Den gamle styrofoamplaten ble byttet ut med nytt panel og dosete på Ribbohæ. 
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Fjellstyrets stand på Rødbergdagene med utdeling av villreinkort, salg av bøker og 
aktivitet med leting etter fjellstyrets 100 års gave. 

 
 
På årets siste fjellstyremøte ble det holdt en avslutning for Hans Jørgen Jahren. Etter 
tro og lang tjeneste fikk Hans Jørgen bord og krakk i gave fra fjellstyret og en 
rosemalt bolle av arbeidsgiver. 
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Fjellstyrehytter 

Øvre Numedal fjellstyre har 6 hytter og 9 steinbuer i statsallmenningen.  
 
Fjellstyrehytter: 

• Jegerbu 

• Vegarhovdhytta 

• Bakketjønnhytta 

• Ribbohæ 

• Kolven 

• Grønenuten 

 
Steinbuer: 

• Muran 

• Bakkehytta 

• Vegarhovdlægeret 

• Råstugu 

• Elsjålægeret 

• Knutsbu 

• Kolvelægeret 

• Skyttarbulægeret 

• Seltjønnslægeret 

 
Hyttene ble i år lagt ut via inatur for bestilling, dette grunnet koronasituasjonen og 
behovet for forhåndsbestilling. I småviltjakta ble det lagt opp til forhåndsbestilling og 
tildeling. Villreinjegerne fikk tilsendt kode til hyttene og Jegerbu og Vegarhovdhytta 
ble holdt av til formålet. Det er satt opp nøkkelboks med kode på hver hytte, slik at de 
som leier ikke må få utlevert nøkkel. Kodene planlegges endret en gang i året.  
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Villreinjakta 

Villreinkvota på Hardangervidda var på 5000 dyr i 2020. Kvota var fordelt 
på halvparten voksen bukk 2,5 år eller eldre, og halvparten frie dyr. Øvre 
Numedal fjellstyre sin del av kvota var på 255 dyr.  

10. september ble det påvist skrantesjuke på en villreinbukk felt på 
Hardangervidda. Skrantesjuke er en prionsykdom hos hjortedyr. 
Skrantesjuke hadde fra før en utbredelse i USA og Canada, men ble 
påvist på villrein i Nordfjella i 2016. Senere er det gjort noen funn av 
atypisk skrantesyke på elg og hjort i Norge og elg i Sverige og Finland. 
Funnet på Hardangervidda er det første funnet på villrein utenfor 
Nordfjella, og det første funnet utenfor Nordfjella av den smittsomme 
typen.  

Som et tiltak for å øke fellingen mot slutten av jakta, og med det øke tallet 
på cwd-prøver, ble det innført samjakt mellom de fire statsallmenningene 
Røldal, Ullensvang, Eidfjord og Øvre Numedal fra og med 17. september 
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og ut jakta. Det blei samtidig gjort vedtak om å oppheve fredingssonene 
resten av jakta(for de statsallmenningene som hadde det), og det ble 
åpnet for at jegere kunne overføre kort til andre jegere med kort fra 
samme fjellstyret. Det ble videre vedtatt utvidet jakt frem til 14.10. 

Fjellstyret hadde totalt 211 innenbygdssøkere og 318 utenbygds søkere. Fjellstyret 
solgte pakke på to kort til hver jeger. Dette bestod i et fridyrskort og et bukkekort. 
Netto omsetting på villreinkort var kr 516 906,25 i 2020. 
 
Villreinjakta var preget av mye vestavær noe som har resultert lave 
fellinger på allmenningen og de andre valdene i øst i år. Oversikten under 
viser antall dyr felt på allmenningen. Ca 1/3 av dyrene ble felt i den utvida 
jakta i oktober. ØNF har inngått samjaktavtaler med Ulvik fjellstyre og 
Buskerud landbruksselskap, det som er felt på disse kortene er oppført i 
egen kolonne.  

 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  

 

Småviltjakt 

En kald og lang vår ga usikkerhet omkring klekking i år, heldigvis fikk vi en god 
varmeperiode i slutten av juni noe som ga gode resultat østover på vidda. Fjellstyret 
har ikke hatt så gode resultat som i år, med hele 52,6 rype/ km2. Som tabellen under 
viser har vi hatt en oppadgående trend på tetthet fra 2012. 
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Med over 25 ryper/ km2 de siste fire sesongene har fjellstyret hatt en robust og godt 
høstningsmessig overskudd, spesielt i de østre deler av allmenningen. Uavhengig av 
dette var det grunnet dårlig vær og hard vind i perioden fra 15.09 noe lavere 
fellingstall før dette tok seg opp utover høsten.  
 
Det ble totalt felt 451 fjellryper og 1542 liryper i 2020. Som en ser av figuren under 
må man tilbake til perioden 2001-2006 for å finne tilsvarende fellingstall. 
 

 
 
Fjellstyret solgte småviltjakt for kr 802 916,09 i 2020. 
 

Fiske 

Fjellstyret har siden 1993 hatt fellesfiskekort sammen med Buskerud 
Landbruksselskap, Cappelen, Dagali fiskeforening og Opdal Renkompani. Kortene 
selges via nettstedet www.inatur.no og flere lokale butikker og bedrifter. Fortjenesten 
fordeles med 46,3 % til ØNF, Dagali Fiskeforening 32,5 %, Buskerud 
Landbruksselskap 8,4 %, Opdal Renkompani 6,9 % og Cappelen 5,9 %. Prisene var 
ifjor fra 100 kr (dagskort) til 700 kr for sesong. I tillegg gir vi tilbud om et familiekort 
(ektepar, samboerpar og enslige med barn under 20 år) som koster fra 150 kr for 
enkeltdager til 1000 kr for hel sesong. 
 
Det ble solgt fiskekort for totalt kr 433 600,- i 2020.  
 

http://www.inatur.no/
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I tillegg til dette selger fjellstyret garnfiske til innenbygdsboende. Kortene selges via 
inatur.no og utsalg i fra YX Veggli og Shell på Rødberg. Fjellstyret solgte garnfiske 
for kr 10 800,- i 2020 mot kr 10 360,- i 2019. 
 

Økonomi 

Fjellstyret hadde i 2020 en omsetning på kr 1 913 024. Utgiftene var på kr 1 385 363, 
dette ga et driftsoverskudd på kr 527 662 
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