Møtebok styremøte 6.6.18. i tiden 19.00-22.00.
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:
Sak 22/18: Meldinger.
Sak 23/18: Retningslinjer for sekretariat for fjellstyret.
Sak 24/18: Plakat for Fjelloppsynet – godkjenning.
Sak 25/18: Uttalelse om oppsetting av elektrisk gjerde ved Bakketjønnbekken.
Sak 26/18: Villreinjakta 2018.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokas blader er ført i samsvar med det som ble bestemt
på møtet:

Vebjørn Håvardsrud /s/

Thov G. Wetterhus /s/

Knut Heiberg /s/

Oluf Fønnebø /s/

Anders Eriksrud /s/

Kjell Kristiansen /s/

Hans-Jørgen Jahren /s/
Sekr.
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Sak 22/18: Meldinger. Følgende ble tatt til etterretning:
103/18: Hallingdølen: Omtale under «Møtheplassen.»
104/18: ØNF: Til HA56 ang. Forslag til avtale og fredningssone.
105/18: HF: Retningslinjer for sekretariat for fjellstyret.
106/18: ØNF: Til kommunestyrepresentanten ang. Rettighetsgrunnlaget.
107/18: Uvdal Regnskapsservice: Korrigering av føring.
108/18: Buskerud kommunerevisjon: Merknad til føring.
109/18: ØNF/Ulvik fjellstyre: Samjaktavtale.
110/18: ØNF: Til Statskog ang. Oversendelse av regnskapet 2017.
111/18: Nils Runar Sporan: Ang. Slepekontoen.
112/18: ØNF: Tilsvar på merknad om slepekonto.
113/18: Thov G.Wetterhus: Ang. Innhald og kunngjøring av avtalen med HA 56.
114/18: Uvdal Regnskapsservice: Oppsummering årsoppgjør 2017.
115/18: EditorialPR: Omtale på nettsted.
116/18: NFS: Utsettelse av landsmøtet til 16.-17.8.18.
117/18: Anders Eriksrud: Ønske om deltakelse på k-styret i Rollag.
118/18: Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR): Uavhengig revisors beretning.
119/18: Do.: Oppsummering av revisjonen.
120/18: HA 56 v/Kjell Borge: Utskrift av møtebok 30.4.18.
121/18: Do.: Ang. Samjaktavtale.
122/18: BKR: Uttalelse om regnskapet 2018.
123/18: BKR: Tilsvar ang. Slepekonto.
124/18: Slepestyret v/Sporan: Oppfølging av sak 123/18.
125/18: Statskog: Eidfjord statsallmenning og ØNF: Vedr. Riving av brygger ved
Halnefjorden.
126/18: ØNF: Fiskekortbøker 2018. Liste.
127/18: ØNF/Buskerud Landbruksselskap: Avtale om villreinjakta.
128/18: ØNF: Til utsalgsstedene for stangfiske.
129/18: ØNF: Ryperapporten frå fjellstyrene våren 2018.
130/18: Fellesstyret for Ullensvang statsallm.: Møtebok 15.5.18.
131/18: Odda fjellstyre: Møtebok 9.5.18.
132/18: Nore og Uvdal kommune: Endring av adresse-Solheimstulen.
133/18: Do. – Byen.
134/18: Statskog: Ang. Riving av brygger ved Halnefjorden.
135/18: HF: Kostnad ved tjenestekjøp tom. April 2018.
136/18: Sven Erik Lund: Ang. Reguleringer av rasting og telting.
137/18: ØNF: Tildeling av villreinkort.
138/18: HF: Oppslag på hyttene.
139/18: HV villreinutval: Klage på kvotevedtak.

Forts. Neste side.
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Sak 22/18: Meldinger – fortsatt.
140/18: Helge Forfang: Ang. Grenser for stangfiske ved Klovsteinlone og Albrekslegeret.
141/18: ØNF: Utestenging av jeger.
142/18: Lågliberget Beitelag: Søknad om dispensasjon for oppsetting av el.gjerde.
143/18: Statskog/FM i B.: Ang. Mottatt søknad frå FM i B. om el.gjerde.
144/18: Statskog: Ber om fjellstyrets uttalelse i.h.t. fjellovens § 12.
145/18: Sør-Øst politidistrikt: Ang. Personvernopplysninger.
146/18: HF v/Gjøstein: Ang. Opplegg i forbindelse med Nrk-innslag i ØNS.
Sak 23/18: Retningslinjer for sekretariat for fjellstyret.
Fjellstyret vedtak i sak 3/18 «Samarbeidsavtale mellom Øvre Numedal fjellstyre
og Fjellstyra på Hardangervidda as.»
Avtalen skisserer viktige arbeidsområder, oppgaver og ansvar i samarbeidet der
fjellstyrene står som eiere av selskapet. I punktet «særlige forhold» er det listet
opp en rekke punkter som Fjellstyra på Hardangervidda as skal utføre for
fjellstyret.
I tilsendte «retningslinjer for sekretariat for fjellstyret», er det presisert ansvaret
sekretærene har for det administrative arbeidet.
Avtalen og retningslinjene utgjør tilsammen et viktig grunnlag for
fjellstyrekontorenes drift og oppgaver for å løse vår allsidige virksomhet.
Fjellstyret gjorde slikt enstemmig vedtak:
«Retningslinjer for sekretariat for fjellstyret,» tydeliggjør administrasjonens
ansvar, oppgaver og fullmakter og er et godt grunnlag for fremtidig drift.
Saman med vårt vedtak i sak 3/18 utgjør dette samla det formelle grunnlaget
for driften.
Vi savner likevel de mer konkrete oppgavene sekretæren har for slikt som
forsyninger, tilsyn og vedlikehold av våre 15 hytter.
De siste 20 årene har vi lagt ned store ressurser for opprusting av våre 6
ordinære hytter og 9 steinbuer. Både selve bygningsmassen er gått igjennom
og delvis renovert. Og det er lagt opp til gode rutiner i forhold til avtaler med
beitelagene og andre, forsyninger, delegering av oppgaver, håndtering av
søppel, utleie, mindre vedlikehold og tilsyn. Dette er vår viktigste kapital og
nå kreves god oppfølging.
Styret anser dette som et viktig tillegg til inngåtte avtaler og retningslinjer og
ber daglig leder sørge for at dette blir fulgt i det videre arbeidet.
Sak 25/18:Uttalelse om oppsetting av el. gjerde ved Bakketjønn-bekken.
Frå Statskog har vi blitt bedt om å komme med evt. Merknader til oppsetting av
gjerde ved Bakketjønn-bekken. Det ble gitt slik enst. Uttalelse:
Fjellstyret har ingen merknader i forhold til Fjellovens § 12 til tiltaket.
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Sak 26/18: Villreinjakta 2018.
Innledende orientering om saken.
Det blir i år ikke tilbud om å kjøpe «pakke» på Jegerkafeen. Situasjonen i fjor var en annen med stor
kvote og villreinkort til alle som ønsket det. Vi satte lik pris på 3300 kr fordi pakkene var omtrent
likelydende med enten 2 simle-/ungdyrkort inkl. kalv eller fritt dyr + simle-/ungdyrkort inkl. kalv.
Dette ble godt tatt imot og forenkla arbeidet på kontoret. Nå er situasjonen en annen med ¼ av
fjorårets kvote og knapphet på kort. Prisene som er vedtatt tilsier at det er riktig med forskjellig pris
på s/u-kort + kalv (tils. 2000 og fritt dyr som vi krever 25oo for).
Som dere ser av innbydelsen til JEGERKAFEEN har jeg regnet ut at vi i år har kort til 23 jegere på hvert
område. Dette er det vi med sikkerhet kan dele ut. Så kommer evt. flere kort fra Ulvik seinere.
Regnestykket for årets tildeling er i korthet vår grunntildeling på 78 kort og i tillegg 5 kort fra
Buskerud Landbruksselskap. Med fordelingen 70 % frie dyr, 15 % simle-/ungdyr og 15 % kalv, blir det
i alt 83 kort til fordeling. Fordelt på hvert område blir det 19 fridyr-kort og 4 s/u-kort inkl kalv. Altså
kan 23 jegere gis tilbud. Litt avrundinger er gjort, men omtrent slik må det bli.
Se enst. Vedtak på neste side.
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1. Jaktstart blir ma. 20.8.18. Siste jaktdag er sø. 30.9.18. Nattefredning
19.00-07.00.
2. Det blir jaktfri sone i.h.t. eget kart i tiden 20.8. – tom. 30.9.18. Se
vedlegg.
3. Jegerne tilbys jakt i allmenningen mot å betale i henhold til vedtak i
sak13/18. 2500 for fritt dyr, 1300 kr for simle-/ungdyrkort og 700 kr for
kalv. Utenbygds betaler dobbelt pris.
4. Normaltildeling vil bli enten 1 fritt dyr eller 1 simle-/ungdyr i tillegg til
kalv pr. jeger for jegere med bruksrett.
For jegere uten bruksrett gis det evt. Tilbud om jakt på nordsida av
Numedalslågen/Nordmannslågen.
5. Allmenningsberettigede som tar ut sine allmenningskort, kan ta med inntil
2 tilleggskort. Se prisen for dette i pkt. 7. Tilleggskort kan brukes på lik
linje med allmenningskort på HA 55.
6. Overføringer. Det gis mulighet for å overføre inntil 2 kort fra andre vald.
Det er bare jegere med bruksrett til statsallmenningen som kan overføre
kort til ØNS og som står på prioriterinslista for 2018. Overføringskort kan
ikke benyttes i Geitvassdalen (HA 56).
7. Pris for overføring er 2500 for fritt dyr, 1300 kr for simle-/ungdyr og 700
kr for kalv. Overføring av tilleggskort (det er jeger som allerede har tatt ut
allmenningskort) er 1500 kr for fritt dyr,1000 kr for s/u og 500 kr for kalv.
Gruppa 16- 17-år garanteres ett kort og prisen settes til halvparten av
ordinær pris. Gjelder bruksberettigede. Fødselsår gjelder.
For jegere uten bruksrett gis det evt. Tilbud om 2 dyr. Jegere uten bruksrett kan kun jakte på nordsida av Numedalslågen/Nordmannslågen.
8. Jaktlag.
Det kan dannes jaktlag med inntil 5 personer. Alle må ha kort og avlagt
skyteprøve. Ingen kan stå på flere jaktlag samtidig.
Jegere som er på opplæringsjakt (16- og 17-åringer) kan inngå i dette
jaktlaget, men kortet/kortene kan ikke benyttes av andre i jaktlaget.
Jegere uten bruksrett kan ikke delta i jaktlag sammen med jegere med
bruksrett. Utenbygds (jegere uten bruksrett) kan sammen danne jaktlag
godkjent av fjellstyret.
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9. Samjaktavtale med Ulvik statsallmenning (HA 291) videreføres (se avtale
av 27.4.18.). 10 jegere fra Ulvik kan jakte samtidig (gjelder kun på
nordsida av Lågen og på sørsida i området fra Eidfjord grense i vest til
Langebuåni i øst).
10. Avtale med Buskerud Landbruksselskap av 4.5.18. gjelder på nordsida av
Lågen i hele jakta.
11. Gjensidig avtale mellom HA-35, HA-36, HA-37 og HA 55 gjelder fra
første jaktdag. D.v.s. villreinkort som opprinnelig er utstedt til disse valdene, kan brukes vederlagsfritt på HA 55 sitt areal på nordsida av Heinvassdraget. HA-55 sine jegere kan jakte fritt på HA-35, HA-36 og HA 37.
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ØVRE NUMEDAL FJELLSTYRE informerer om kortutdeling - villreinjakta 2018.
På JEGERKAFEEN TI. 12.JUNI gis de 29 første på prioriteringslista mulighet for å sikre seg kort
ved å forhåndsbetale. Betalingen må være registert innen ti. 19.6.
Det tilbys 1 fritt dyr til de 24 første, deretter 5 som tilbys 1 simle/ungdyr og kalv i Uvdal og i
Rollag. I Nore blir fordelingen 1 fritt dyr til de 25 første, deretter 4 som tilbys 1 simle/ungdyr
og kalv.
Prisene er 2500 for fritt dyr og 2000 tilsammen for s/u og kalv.
Det skal forhåndsbetales til konto 2333 08 25650.
Fredag 22.6. utstedes nytt tilbud utfra hvor mange som har tatt imot i første tildelingsrunde.
Betalingsfrist settes til 29.6.
P.g.a. at det er klaget på årets kvote, kan det ikke deles ut kort før sommeren. Derfor blir både
utdeling og mulighet for overføring og dannelse av jaktlag, foretatt i august etter
nedenstående oppsett:
To. 9.8. :
Ma.13.8.:

RØDBERG. ØNF- KONTOR
RØDBERG. ØNF-KONTOR

KL. 12.00 - 19.00
KL.12.00 – 19.00.

!!Husk BETALT JEGERAVGIFTSKORT!
Ingen krav om avlagt SKYTEPRØVE v/avhenting.
!!Forskriften gir fjellstyret kun hjemmel for å kreve skyteprøve for JAKTLAG.

OVERFØRING AV KORT OG DANNELSE AV JAKTLAG (inntil 5. jegere) BLIR
To. 9.8. kl.12-19: RØDBERG, ØNF- KONTOR.
Ma. 13.8. kl. 12-19: RØDBERG, ØNF-KONTOR.
Prisene for overføring er 2500 kr for fritt dyr, 1300 kr for simle/ungdyr og 700 for kalv.
Hvis du allerede har kort i allmenningen og ønsker å ha med deg tilleggskort, koster dette
1500 kr for fritt dyr, 1000 for simle/ungdyr og 500 for kalv. Det kan overføres inntil 2 kort pr.
jeger. Men kun de som står på prioriteringslista kan i år overføre kort. Ingen begrensninger
i bruken av de overførte kort (jakttid eller område). Men du må være BRUKSBERETTIGET.
Jegere som er på opplæringsjakt (16- og 17-åringer) kan inngå i jaktlaget, men kortet/kortene
kan ikke benyttes av andre i jaktlaget.
Overførte kort gjelder ikke i Geitvassdalen (HA 56).
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