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Behandlede saker 
 
Sak.nr.år   Sak 8.22 – 12.22 

 

 

 

 
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: 14.11.2022 Kl: 19.30 Antall sider i denne utskrift: 2 
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Sak 8/2022 Underskrifter på regnskap for 2021 
Saksframlegg: Regnskapet er ferdig revidert og styreleder og sekretær har skrevet under og sendt til Statskog innen fristen. 

Resten av styret må også skrive under på regnskapet. 
 

Vedtak: 
 

Resten av styret signerte regnskapet. 

  

Sak 9/2022 Nedre Grønlitjønna 

Saksframlegg: Fjellstyret hadde ei ny befaring til nedre Grønlitjønna med blant andre nasjonalparkforvalter og styreleder, 

statskog og kommune den 19. august. Alle de nevnte var positive til at det gjøres noe med demninga, men 

det må sendes inn søknad til kommune, nasjonalparkstyret og NVE. Før det gjøres drøftes saken i kveldens 

møte og hvorvidt Fjellstyret skal gå videre med dette eller ikke. 
Diskusjon: Per Jostein informerte om utviklingen i saken. Det ble sendt inn søknad til konsekvensklassifisering av 

dammen til NVE i oktober. Søknaden er ferdig behandlet og dammen ble satt til konsekvensklasse 0, en 

forutsetning for at videre arbeid med prosjektet kan fortsette. Det må nå søkes til Nasjonalparkstyret for 

Forollhogna og Rennebu kommune om tillatelse til kjøring og istandsetting av dammen. Da søkes det også 

om økonomisk støtte til prosjektet. Økonomisk støtte fra Nasjonalparkstyret vil virke positivt på en søknad til 

grunneierfondet hos Statskog. Det må også jobbes med å hente inn økonomisk støtte fra andre aktører i 

regionen da fjellstyret ikke har egne midler til prosjektet. Det må også avklares om dette kan kjøres som et 

eget prosjektregnskap e.l. med tanke på refusjon av momsutgifter.  

 

Vedtak: Styret stiller seg positive til at arbeidet med prosjektet fortsetter. Det sendes søknad til Nasjonalparkstyret 

for Forollhogna og Rennebu kommune om istandsetting av dammen og kjøretillatelser i forbindelse med 

dette. Det søkes også om økonomisk støtte til prosjektet.  

Sak 10/2022 Kvote for rypejakta 2022 - protokollføring 
Saksframlegg: Tallene fra rypetakseringene var ganske like som i 2020 og 2021, med noe bedre forhold i den sørlige delen 

enn i den nordlige. 

Fjellstyret må vedta kvote for 2022 og om det skal åpnes for kortsalg etter den 30.9. 
Vedtak: Da rapportene etter årets rypetaksering var klare vedtok Fjellstyret elektronisk den 29.8 at årets kvote skulle 

settes til 5 ryper/jeger totalt i den begrensede perioden (10-30.9), for innenbygds og utenbygds.  

Sak 11/2022 Oppsummering av årets jakt. 

 Småviltjakt 2022: Det ble solgt 48 småviltkort til utenbygds og 6 småviltkort til innenbygds jegere. Dette gir 

en nettoinntekt på kr 70297.- for årets småviltjakt. 48 jegere leverte fangstrapport. Det ble totalt jaktet 175 

dager og skutt 97 ryper (92 liryper, 5 fjellryper), tilsvarende 0,55 ryper pr jegerdagsverk. 

Det ble ikke åpnet for salg av dagskort etter endt 3. periode i 2022. 

 

Villreinjakt 2022: Det ble felt rein på 23 av 31 kort på statsallmenningen i 2022. Dette tilsvarer 74% felling 

mot 85 % på FO1 totalt og 83,8% for hele Forollhogna. Kortsalget gir en nettoinntekt på kr 48142.- for årets 

villreinjakt.  
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Sak 12/2022 Økonomi/regnskap.  
Saksfremlegg: Økonomien ble diskutert. Det foreligger ikke noe foreløpig regnskap for inneværende år. For å få en god 

oversikt før arbeidet med årsregnskapet, anbefaler styret at man innhenter dette. 

Vedtak: Sekretær innhenter foreløpig regnskap fra regnskapskontoret og starter arbeidet med årsregnskapet 2022. 
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