MØTEBOK
STYREMØTE TO. 19.4. i tiden 19.00-22.00 PÅ FJELLSTYREKONTORET.
Tilstede: Vebj. Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Thov G. Wetterhus, Knut Heiberg, Anders Eriksrud
og Kjell Kristiansen.
Meldt forfall: Tor-Olav Røisgaard.
Andre: Hans-Jørgen Jahren.

Behandlede saker:
18/18: Meldinger.
19/18: Avtalen med Buskerud Landbruksselskap.
20/18: Fredningssone.
21/18: Årsmelding 2017.

I tillegg ble det avgitt en kort rapport ang. avtalene (bl.a. med beitelagene) og i forhold til
forsyningene/arbeidet på hyttene.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokas blader er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet:
Vebj. Håvardsrud /s/

Oluf Fønnebø /s/

Knut Heiberg /s/

Thov G. Wetterhus /s/

Anders Eriksrud /s/

Kjell Kristiansen /s/

Rødberg, den 27.4.18.
Hans-Jørgen Jahren
Sekr.
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Sak 18/18: Meldinger. Meldingene tatt til etterretning.
42/18: FH: Rådata svarkasser og tellere.
43/18: HV villreinutval: Invitasjon til vårmøte.
44/18: Lågliberget Beitelag: Vedr. treningsfelt for fuglehund.
45/18: ØNF: Søknad om vinterkjøring i Hol kommune.
46/18: HV villreinutval: Svar på høring – hjorteviltforskriften § 30.
47/18: ØNF: Brev til aktuelle dugnadsfolk.
48/18: Statskog: Ang. bygging av båtnaust.
49/18: Øystein Nord: Vedr. forbud mot stangfiske.
50/18: NFS v/Lande: Vedr. et vedtatt forbud mot stangfiske.
51/18: NFS v/Lande: Ang. div. om fiskeforbudet.
52/18: HJJ: Til styret ang. Forbudssone for fiske.
53/18: HJJ: Do.
54/18: Øystein Nord: Ang. Fiskeforbudet.
55/18: Buskerud Tilsynsutvalg: Løyve til motorferdsel
56/18: Røldal fjellstyre: Møtebok 26.2.18.
57/17: HV villreinutval: Ang. dyreposisjoner i Geitvassdalen.
58/18: Odda fjellstyre: Årsmelding 2017.
59/18: Ulvik fjellstyre: Forslag til avtale.
60/18: Eidfjord fjellstyre: Ang. utleie av hytter.
61/18: Odda fjellstyre: Møtebok 7.3.18.
62/18: Ullensvang fjellstyre: Årsmelding 2017.
63/18: Ullensvang fjellstyre: Møtebok 5.3.18.
64/18: Fellesstyret for Ullensvang statsallm.: Møtebok 19.3.18.
65/18: Fredningssoner Ullensvang.
66/18: Øystein Nord: Klage vedr. forbudssone for stangfiske.
67/18: NJFF: Klage på vedtak.
68/18: HV Grunneigarskipnad: Ang. møte på Gaustadblikk.
69/18: NFS: Utsett søknadsfris for midlar til tiltak frå grunneigarfondet.
70/18: ØNF: Ber om fråsegn i.h.t. fjelloven.
71/18: ØNF: Til deltakere på rypeseminar.
72/18: NUS: Ang. prosjektet «Tettere på villreinfjellet.»
73/18: Hol fjellstyre: Årsmelding 2017.
74/18: Slepesameiet v/Lund: Invitasjon til årsmøte 4.4.18.
75/18: NFS: Ang. møte om fiskeforbudet.
Forts. neste side
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Sak 18/18 – fortsatt.
76/18: Øyvind Bruland: Ang. kunngjøring rypeseminar.
77/18: Leif Kastdalen: Ang. fremmøte rypeseminar.
78/18: NFS: Invitasjon Landsmøte 14.-15.6.18.
79/18: Buskerud Fylkeskommune: Invitasjon «Velkommen til villreinfjellet.»
80/18: Miljødir.: Oppsummering av høring - § 30.
81/18: FM i B.: oppstart av verneprosess for 6 nye skogsområder.
82/18: Buskerud Landbruksselskap: Utskrift møtebok ang. frednings stangfiske.
83/18: HV villreinutval: telling 17.3.18.
84/18: ØNF: Uttalelse ang. villreinkvoten 2018.
85/18: Svar fra aktuelle dugnadsfolk.
86/18: ØNF: Tilbakemelding til aktuell dugnadsgjeng.
87/18: HF: Årsrapport 2017.
88/18: Ulvik fjellstyre: Møtebok 19.3.18.
89/18: Ulvik fjellstyre: Årsmelding 2017.
90/18: Advokatfirmaet DSA as: Ang. Fjelloven.
91/18: Statskog: Ang. Feste på Hein seter.
92/18: FM i H.: Fellesmøte 24.-25.4.18.
93/18: Nore og Uvdal kommune: Referat fra møte i referansegruppa for kommunedelplan for
beitebruk.
94/18: Villreinrådets fagdag 7.-8.6.18. på Geilo.
95/18: NFS: Seminar FUTGRAZE 29.-30.5.18.
96/18: ØNF: Oversendelse av ankesak til Miljødir.
97/18: HF: Oversikt over forbruk tom. Mars 2018.
98/18: HV villreinutval: Anbefalt villreinkvote 2018.
99/18: Hallingdølen: Innlegg ang. ØNF.
100/18:Miljødir.v/Arild Sørensen: Fremdrift ankesak.
101/18: NINA: Avtale om publisering av data v/taksering.
102/18: FM i H.: Program fellesmøte.
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Sak 19/18: Avtalen med Buskerud Landbruksselskap – HA 56.
Fakta/bakgrunn.
1. Det hadde frem til i fjor vært et langvarig avtaleforhold mellom HA 55 og HA56.
Alle fullmakter i HA 56 var tillagt Jens Huse, Hokksund.
Avtalens innhold tjente i lang tid til fordel for begge parter, og derfor godtok fjellstyret i sin
tid at utenbygds jegere hadde tilgang til hele HA 55.
2. Etter reaksjoner på avtalens innhold, spesielt i.f.t. utenbygds jegeres tilgang til HA 55, tok
fjellstyret opp avtaleforholdet til vurdering. Konklusjonen ble at HA 56 fikk et tilbud om
avtale med oss. Hovedinnholdet i tilbudet var at jegere med bruksrett kunne jakte fra 1.9. på
HA 55. mens jegere uten bruksrett kun hadde tilgang til nordsida. Selvsagt innebar avtalen at
vi hadde tilgang til hele HA 56 i hele jakta.
Avtaleforslaget ble avvist fra landbruksselskapet.
3. Nyvalgt styreleder, Kjell Borge, er innstilt på å finne en løsning som er akseptabel for
fjellstyret. Det betyr tydeligvis mye for de å ha en avtale med oss.
Saksbehandlers vurdering.
Saken har nå gått frem og tilbake i lang tid og fjellstyret må foreta en vurdering som har en
langsiktighet over seg. Derfor tar jeg for gitt at styret fatter et tydelig vedtak som blir avslutningen på
denne prosessen.
I underutvalget for villrein i fjellstyret er det en viss uklarhet fordi det ikke entydig synes å
fremkomme et anbefalt forslag overfor styret. De momentene som må vurderes, er:
a) Skal andre enn bruksberettigede ha tilgang til sørsida av allmenningen?
b) Om de får tilgang, skal det være tidsbegrensa?
c) Skal de som får kort på HA 56, og som har bruksrett, ha tilgang til hele allmenningen i hele
jakta?
d) Eller skal kort fra HA 56 kun gi tilgang til nordsida- uansett om jegeren er bruksberettiget
eller ikke?
e) Siden det først og fremst er jegere fra HA 56 som har ønske om tilgang til vårt område
(mindre fordel motsatt vei), er det da riktig at det kompenseres for dette ved at vi får kort i
motytelse. Ett alternativ kan være at vi får 20 % av HA 56 sin kvote.

Forts. neste side.

Øvre Numedal fjellstyre - Postboks 51 - 3631 Rødberg - Telefon: 32 74 15 87/99 10 97 20 - Telefax: 32 74 16 20
E-post: ovre.numedal@fjellstyrene.no - Internett: www.numedal.net/fjellstyre

Enst. Vedtak:
Nedenstående forslag til avtale oversendes Buskerud Landbruksselskap for godkjenning:

AVTALE
Mellom
ØVRE NUMEDAL FJELLSTYRE og BUSKERUD
LANDBRUKSSELSKAP
Om VILLREINJAKTA.
Det er inngått følgende avtale mellom ovennevnte parter:
1. Jakttida på Buskerud Landbruksselskap eiendom HA-56 – Geitvassdalen –
er f.o.m. 20.8. t.o.m. 30.9. eller så lenge det fremkommer av
villreinnemdas vedtak. Det er enighet mellom partene at de samordner
regler av betydning for jaktutøvelsen. Spesielt for å sikre trekket over
Numedalslågen.
2. Jegere med jaktrett på villrein på Buskerud landbruksselskaps eiendom
(HA 56) gis tillatelse til å jakte på villrein i Øvre Numedal statsallmenning
(HA 55) i tiden 20.8.-30.9 på nordsida av Numedalslågen.
3. Jegere med bruksrett og jaktkort på villrein på HA 55 gis tillatelse til å
jakte villrein på HA 56 i tiden 20.8.- 30.9. Jegere med overførte kort fra
private vald til HA 55 (som ikke har tildelt allmenningskort), kan ikke
bruke sine kort i Geitvassdalen uten godkjenning av styret i Buskerud
landbruksselskap eller den de bemyndiger.
4. Fellingstillatelser overført fra private områder til Geitvassdalen i.h.t. andre
samjaktavtaler, omfattes ikke av denne avtalen.
5. Som kompensasjon for tilgang til Øvre Numedal statsallmenning, skal
Buskerud Landbruksselskap hvert år avse 20 % av sin kvote til Øvre
Numedal fjellstyre.
6. Denne avtalen gjelder inntil ny avtale blir inngått. Den kan hvert år sies
opp innen 1.6.
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Sak 20/18: Fredningssone.
Etter 5 år med fredningssone av varierende omfang i tiden 20.8.-5.9. hvert år, kan vi hverken si at
den har hatt stor betydning eller ingen betydning. Grunnlaget har rett og slett vært noe tynt fordi det
ikke har vært rein i området som ensidig har gitt oss tydelige svar på hensikten med en slik sone.
Nå skal vi igjen inn i en vurdering av eventuelt ny sone. Det er delt syn på denne saken, men et
ansvar for å videreføre fredning i Geitvassdalen, har vi. Særlig utfra vedtaket om forbud mot
stangfiske hele jakta.
Saksbehandler har vurdert det slik at det er klokt å ansvarliggjøre alle brukere av området. Derfor ble
saken om forbud mot stangfiske moden. I kombinasjon med et noe mindre areal for jaktfri sone hele
jakta, tror jeg det er en løsning som er riktig.
Underutvalget for villrein hadde til drøfting forskjellige alternativer. Og med unntak av ett medlem,
er det enighet om at det skal videreføres en sone. Undertegnede har målbært at det må være
tydelige, enkle grenser å forholde seg til. Dette sluttet utvalget seg til og med utgangspunkt i et
forslag fra Oluf Fønnebø, blir forslaget overfor styret slik det fremkommer av vedlagte kart.
Øvre Numedal fjellstyre fattet mot 1 stemme slik fredningssone hele jaktperioden på villrein for
jaktåret 2018:
Fra øst: Start innløpsoset til Geitvatnet, derfra rett linje til Skjerhølnuten. Så rett linje til høyeste
punktet på Lågaros-høgda. Derfra til utløpsoset til Bjornesfjorden.
Forutsetning: Buskerud Landbruksselskap har en fredningssone av tilsvarende omfang og i tid som
fredningssonen vår på sørsida.
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