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Behandlede saker 
 
Sak.nr.år   Sak 12.21 – 15.21 

 

 

 

 
Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages innen en frist på 3 uker 
fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og forvaltningslovens kapittel VI. 

 

 

 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble vedtatt. 
 

Rune Storli 

Arne Ingvar Nymoen 

Mona Sæbø 

Jan Helge Lien 

Per Jostein Lilleindset 

 
 
 

 

 

 

 
 

Dato: 22.11.2021, kl. 19.30 Antall sider i denne utskrift: 3 
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Sak 12/2021 Damtjønna/Nedre Grønlitjønna 
Saksframlegg: Demninga på Damtjønna (nedre Grønlitjønna) begynner å bli utslitt. Per Jostein har undersøkt hva som må til 

for å få satt i stand denne og pris på arbeidet. Demninga er bygd i juli i 1943 for å heve vannstanden i denne 
tjønna og lede vatnet over til Grønlitjønnene istedenfor Stavilla. Demninga har senere vært restaurering i 
1971. Per Jostein har snakket med nasjonalparkforvalter om tillatelse til kjøring og istandsetting av 
demninga. Dette må det søkes nasjonalparkstyret om. Per Jostein har også snakket med Statskog og de 
stiller seg positive til tiltaket som grunneiere. Per Jostein har forhørt seg om pris på materialer og det vil 
komme på om lag 55.000 totalt. Til sammen vil totale kostnader for materialer, gravemaskin og arbeid 
beløpe seg til ca 150.000. 
Fjellstyret bør tenke på at dersom de nå påtar seg restaurering av demninga vil det kunne være ei 
forventning om at de tar ansvar for restaurering også i framtida. 
Det bør også undersøkes nærmere om hvordan fisket er i vatnet før man koster på arbeid med restaurering. 
Fjellstyret har ingen midler å bruke til dette, så dersom det skal gjøres er man avhengige av å få fullfinansiert 
tiltaket.  

Vedtak: Det må avklares nærmere med Statskog om hvem som blir «eiere» av demninga og ansvarlig for restaurering 

i framtida dersom Fjellstyret tar på seg dette arbeidet nå. Per Jostein snakker med Statskog om dette.  

Sak 13/2021 Kvote for rypejakta 2021- protokollføring 
Saksframlegg: Tallene fra rypetakseringene var ganske like som i 2020, men det var noe mer variasjoner mellom linjene. 
Diskusjon: Fjellstyret var samstemte i å gå for den samme kvoten som i 2020, da tallene ikke er noe vesentlig forskjellig 

i 2021 sammenlignet med 2021. 

Vedtak: Da rapportene etter årets rypetaksering var klare vedtok Fjellstyret elektronisk den 25.8 at årets kvote skulle 
settes til 5 ryper/jeger totalt i den begrensede perioden (10-30.9), for innenbygds og utenbygds. Det ble 
videre vedtatt at det ikke skulle åpnes for videre kortsalg etter den begrensede perioden. Salg av 
treningskort for hund ble vedtatt som tidligere år. 

Sak 14/2021 Reglement villreinjaktsøknad og trekning 
Sakframlegg: Fjellstyret tar en gjennomgang av dette i møtet. Mange etterspør publisering av trekningslista for reinsjakta. 

For at dette skal være tillatt i henhold til GDPR-regelverket må søkere samtykke i at deres navn blir publisert 

når de søker på jakt.  

Fjellstyret ser også på om det bør innføres en regel om at de som har hatt tildelt reinsjakt for 2 år siden bør 

stille bak de som ikke har hatt jakt de siste 2 årene eller mer på trekningslista.  

Diskusjon: Kristin har undersøkt med Inatur og det er mulig å få til en avkryssing for samtykke. Inatur arbeider med 

dette for flere fjellstyrer og det vil komme før jakta neste år. Per Jostein nevnte at det ser ut på Inatur som at 

hvem som helst kan søke på villreinjakt, så det bør stå tydeligere på søknadssida at det kun gjelder for 

innenbygds søkere.  

En regel om at de som har hatt tildelt reinsjakt for 2 år siden bør stille bak de som ikke har hatt jakt de siste 2 

årene eller mer på trekningslista krever litt mer arbeid og at man passer enda bedre på at alt blir riktig.  

Vedtak: Fjellstyret innfører en regel om at de som har hatt tildelt reinsjakt for 2 år siden stiller bak de som ikke har 

hatt jakt de siste 2 årene eller mer på trekningslista. 

Sak 15/2021 Eventuelt/orienteringer 

 Villreinjakta 2021 

Det ble felt rein på 36 av 40 kort på statsallmenningen i høst (90 % felling) mot 93,4 % på FO1 totalt og 83,3 

% for hele Forollhogna. Dette gir en bruttoinntekt på kr 57 095,55 for reinsjakta i 2021 før salgsprovisjon til 

Inatur er fratrukket (2 190,- (trekkes kun av grunnavgift ettersom vi fakturerer sluttoppgjøret selv)). 

 

Småviltjakta 2021 

Det ble solgt 49 småviltkort til utenbygds og 3 til innenbygds jegere i høst. Dette gir en bruttoinntekt på kr 
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79 090,- for småviltjakta før salgsprovisjon til Inatur er fratrukket (kr 7 909,-). Alle jegere har levert 
fangstrapport. Det er rapportert inn 73 felte ryper (mot 140 i 2020). Det er videre rapportert inn 132 dager 
jaktet, mot 150 i 2020. Antall vilt per dag jaktet er 0,28 mot 0,58 i 2020. Alt dette tyder på dårligere forhold i 
jakta i 2021 enn i 2020. Dette kommer nok både av færre ryper, som takseringene viste, men det tidvis 
dårlige været (især de første dagene), kan også ha spilt en rolle.  

 

Premiering letteste kalv 2021 

Den letteste kalven som ble felt på statsallmenningens kort i 2021 var en bukkekalv på 13 kg. 

 

Vedlikehold av Litj-hiåsjøbua 

Rune og Per Jostein informerer. Det ble vedtatt at det skulle settes opp et utstikk over døra for at det ikke 

skal blåse inn så mye snø i gangen. Materialer ble kjørt inn på vinteren av Per Jostein og Kristin. Per Jostein 

og Rune var innover i sommer og satte opp utstikket. Per Jostein var innover senere på sommeren og malte 

vinduene (grønt og hvitt). Det bør gjøres noe med uthuset for det blåser inn mye snø gjennom mønet om 

vinteren. Det skulle også vært satt inn et vindu på uthuset. Det skulle også vært flere plakater om betaling og 

oppfordring om betaling ved dagsbesøk.   

 

Utlegg og godtgjøring 

Oversikt over utlegg og godtgjøring for kjøring og møter må leveres til regnskapskontoret i god tid innen 

10de desember. 

 

Julebord 

Det er Fjellstyret sin tur å arrangere julebord i år. Fjellstyret har diskutert dette og kommet fram til at det blir 

nyttårsbord isteden den lørdag 22. januar klokka 19.00  
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