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6601 Sunndalsøra 

 

 
 

STYREMØTE 
I SUNNDAL FJELLSTYRE        MANDAG 19. FEBRUAR 2018  
 
 
 
Møtet avholdes i Næringshagen kl.16.00. møterom i 2. etasje. (Det blir servert mat) 
 
 
 
Sakliste 
 01. Referatsaker 
 02. Utleiepriser Hytter og båter 

03. Priser på reinsjaktkort 
04. Fiskekortpriser 
05. Fiskeregler 
06. Priser på Rypejaktkort 
07. Søknad om økonomisk støtte til brøyting - Torbudalen hytteierforening 
08. Fredning av simler/kalver vest for Grøvudalen i Snøhetta østområde 
09. Arbeidsliste 2018 for sekretær, samt arbeidsbok for 2017 
10. Årsmelding 
11. Regnskap 
12. Budsjett 
13. Økning av stillingsprosent 
14. Søknad om reinskort for finansiering av skoleklasser til Hjerkinn 
15. Økt fokus på jakt og fangst av smårovvilt 
16. Eventuelt 
* Avtale oppsyn med Reinsutvalget i Sunndal/ private rettighetshavere 
* Årsmøte fjellstyrene i Oppland 
* Landsmøte Norges fjellstyresamband 
* Felles fjellstyremøte med Nesset?  

 
 
 
 
Vel møtt! 
 
 
 
Kari Marie Jenstad       Bjørn Sæther 
Leder         Sekretær 
 
 
Til stede: Kari Marie Jenstad, Ole Furu, Marta Perez, Olav Sødeberg og Bjørn Sæther 
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Sak nr. J.nr. Dato 
01/2018                                                                                                             19. februar 2018 
 
 
 
REFERATSAKER: 
 

1. Søknad fra NINA om Bruk av snøskuter i forbindelse med oppfølging av fjellrev. 
2. Planer og tiltak i bestilling mellom Dovrefjell nasjonalparkstyre, tiltak og ut.bet. 
3. Utbetaling av midler, broer i Torbudalen 
4. Kjøretillatelse NINA- fjellrev 
5. Tilbakemelding: motorferdsel villreinprosjektet 2017- NINA 
6. Brev til deltagerne i stiftelsen Inasjonalparker 
7. Protokoll fra møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 18.12.2017 
8.  Løyve til utsetting av fisk 
9. Scootermøte 2018 
10. Friluftsmidler. 20 00,- isfiskedag 
11. SNOs rovviltoppgaver – Kjøp av tjenester 
12. Dispensasjon for bruk av snøskuter til radarsnømålinger og ferdsel Osbu Kraftverk 
 

 
Vedtak: 
 
Enstemmig: 
 
Referatsakene tas til orientering  
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Sak nr. J.nr. Dato 
02/2018                                                                                                             19. februar 2018 
 
UTLEIEPRISER FOR HYTTER OG BÅTER 
 
Sekretærens kommentarer 
 
Priser for hytter og båter pr: 2017 
 
Karistu kr. 250,- pr. døgn inkl. mva 
Håkkodalshytta kr. 350,- pr. døgn inkl. mva 
Storvassbua kr. 350,- pr. døgn inkl. mva 
Torbudalshytta kr. 600,- pr. døgn inkl. mva 
  Kr. 3000,- pr. uke inkl. mva 
 
Båtutleie: kr. 50,- pr døgn.  
 
Prisene ble justert opp i sak 02/2017, etter å ha vært uforandret i mange år.  
Sunndal fjellstyre leier ut hyttene sine hos inatur, og etter at hyttene ble gjort tilgjengelig der 
har antall utleiedøgn økt betraktelig.  
 
For 2017 var det følgende utleiedøgn (antall beleggsdøgn) i de forskjellige hyttene. (Tallene 
er hentet fra Inatur.) 
 
Karistu 57 døgn (14 100,-) (2016- 34-døgn, 15-33 døgn) 
Håkkodalshytta 76 døgn (25 600,-) (2016- 68 døgn, 15-62 døgn) 
Storvassbua 54 døgn (18 150,-) (2016- 30 døgn, 15-59 døgn) 
Torbudalshytta 93 døgn (55 000,-) (2016- 87 døgn, 15-84 døgn) 
 
Summene bak, gir en liten pekepinn på hva fjellstyre hadde inn på de forskjellige hyttene, 
men enkelte har leid hyttene før nyttår og blir ikke med i statistikken.  
 
Sammenligner vi utleieprisen av våre hytter, ligger vi litt billigere enn Lesja og Dovre 
fjellstyre, som stort sett har en pris på 400,- pr døgn. Og Oppdal bygdeallmenning har en pris 
på 500,- på Jervbua i Åmotsdalen.  
 
Sekretærens forslag til vedtak. 
Prisen på Karistu holdes uforandret pga. bua sin standard, sekretær søker spillemidler på bua 
før 2019 sesongen jf. Ordning fjellstyre har igjennom fjellstyresambandet. For å sette i gang 
en oppgradering/restaurering av bua. 
 
Prisen på Håkkodalshytta og Storvassbua, holdes uforandret (evt øke med kr 50,- for å få 
samme prisene som Lesja og Dovre) noe vedlikeholdsarbeid må gjøres jf arbeidsliste/tanker 
2018.  
Prisen på Torbudalshytta holdes uforandret.  
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Vedtak: 
 
Prisene holdes uforandret. Det vil si at det er samme prisene som i 2017.  
 
Sekretæren fortsetter planleggingen av oppgraderingen av Karistu. 
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Sak nr. J.nr. Dato 
03/2018                                                                                                               19. februar 2018 
 
Priser på reinsjaktkort 
 
Sekretærens kommentarer 
 
Reinskort 
 
Prisene ble sist oppjustert i 2015, da med kr. 200,- pr. kategori.  
 
Antall kort 
 
Sunndal fjellstyre hadde i 2017. 170 kort hvor 9 av disse ble overført til reinsutvalget i 
Sunndal, en del av disse kortene var som godtgjøring til Dovre fjellstyre for jaktsamarbeid. 
Det ble tilslutt 12 kort på vest som gikk til innenbygdsboende. På øst ble det da 117 kort til 
innenbygdsboende og 32 kort til utenbygdsboende, til sammen 161 kort til fordeling.   
 
Dette medførte at det ble 24 forskjellige utenbygdsjegere og 91 forskjellige 
innenbygdsjegere, hvor 30 av disse har 3 årsavtale, som går ut i 2018.  
Det ble da 115 forskjellige jegere med kort i fra Sunndal fjellstyret.  
 
Søknadstall 
 
Det var 110 innenbygdssøkere, hvor 61 fikk kort ved trekking og 30 hadde 3 årsavtale. Tallet 
som søkte utenbygdskort via inatur var 930 stk og 24 fikk tildelt kort.  
    
Dette ga fjellstyret en bruttoinntekt på 314 100,- kroner. Hvor forvaltningsutgiften gikk ut 
med: 58 938,-  
 
Kvoter 
Kvotene for Snøhetta øst blir antagelig av Snøhetta villreinutvalg lik som i 2017, kanskje en 
liten nedgang. Dette blir bedre kjent når minimumstellingen er gjennomført. 
Kvotene for Snøhetta vest kan bli noe økende fra 2017, pga av litt lav avskyting. 
Det kan bli en nedgang i andelen fritt dyr på kvotene på øst, pga en negativ trend de siste 
årene av andel storbukk under strukturtellingene på høsten.  
 
Endelig kvote settes av årsmøte i villreinutvalget 5. april 2018.  
 
Prisforskjeller rundt Snøhetta 
 
For å sammenligne prisene med de øvrige fjellstyrene i rundt Snøhetta samt Oppdal 
bygdeallmenning, lå vi i 2017 ca. på samme innenbygdspris som Lesja, men noe billigere 
utenbygdspris. Dovre og Oppdal bygdeallmenning ligger jevnt over høyere i pris enn oss.  
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Priser for 2017: 

Lesja fjellstyre Oppdal 
bygdeallmenning 

Dovre fjellstyre Sunndal fjellstyre Nesset 
Fjellstyre 

 Inn Ut  Inn Ut  Inn Ut  Inn Ut Inn 

F 3100 6000 F 3900 6200 F 4000 6500 F 3300 5300 4200 

KB 2350 4600 KB 3400 5100 KB 2800 5100 KB 2400 4300 3300 

U/S 1650 3200 U/S 2600 3900 U/S 2000 3400 U/S 1400 2600 2200 

K 750 1500 K 1200 1700 K 800 1600 K 800 1200 1100 

 Inn =innenbygdsboende ut= Utenbygdsboende 
 
Det virker som det fortsatt er stor etterspørsel etter Sunndal fjellstyre sine reinsjaktkort, på 
tross av sitt utilgjengelige og krevende terreng. Det virker også som at rekruteringen til jakta 
er økende blant yngre jegere, og etterspørselen har bare økt.  
 
I forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning er det i § 13 prisrammer bestemt 
hvor høy pris fjellstyre kan sette for villreinkort. Utenbygdsprisen kan ikke overstige det 
dobbelte av innenbygdsprisen, og nedenfor er hvor mye man kan ta for hver enkelt kategori.   
 
 

Villreinjakt  

Fritt dyr Kr. 6500,- 

Liten bukk inntil 55 kg Kr. 5100,- 

Simle/ungdyr Kr. 3400,- 

Kalv  Kr. 1600,- 

 
 
Sekretærens forslag til vedtak 
 
Pris på villreinjaktkort for 2018 i Sunndal statsallmenning endres til. 
 

 Innenbygds Utenbygds 

Fritt dyr 3500,- 5500,- 

Kløftbukk 2500,- 4500,- 

Simle/ungdyr 1500,- 3000,- 

Kalv 800,-  1500,- 

 
Andel fellingstillatelser til utenbygdsjegere på villrein på Sunndal øst holdes uforandret 20 % 
Det gis ikke anledning til jakt for utenbygdsjegere på Sunndal statsallmenningsvestområde. 
 

Vedtak  
Prisene på villreinkort for 2018 i Sunndal statsallmenning endres til: 

 Innenbygds Utenbygds 

Fritt dyr 3500,- 5500,- 

Kløftbukk 2500,- 4500,- 

Simle/ungdyr 1700,- 3000,- 

Kalv 800,-  1500,- 
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Andel fellingstillatelser til utenbygdsjegere på villrein på Sunndal øst holdes uforandret 20 % 
Det gis ikke anledning til jakt for utenbygdsjegere på Sunndal statsallmenningsvestområde. 
 
Sak nr. J.nr. Dato 
04/2018                                                                                                              19. februar 2018 
 
Fiskekortpriser 
 
Sekretærens kommentar 
 
Fiskekort: 
Prisene og korttyper ble justert sist i 2008.  
 
Det er planlagt utsetting i 7 vann i 2018, men venter på kjøretillatelse fra Dovrefjell 
nasjonalparkstyre 
 
 

Priser 2017 Sunndal statsallmenning Familiekort. Snøhetta 
fellesfiskekort 

 Krokredskap + Garn Krokredskap+ Garn Stang 

1.døgn Kr. 70,- Kr. 120,-  

3.døgn Kr. 140,- Kr. 240,- 125,- 

1.uke Kr. 200,- Kr. 350,- 200,- 

Sesong Kr. 350,- Kr. 500,- 420,- 

 
Sammenligning av priser med områdene i rundt oss.  
 

 Nesset 
Fjellstyre 

Lesja fjellstyre Dovre fjellstyre Oppdal 
bygdeallmening 

 Stang, garn, 
oter 

Stang Stang 
Oter 
Garn 

Stang Oter 
Garn 

Familie 
Stang 

Familie 
Oter 
Garn 

Innen 
 
Stang 
Oter 
Garn 

Utenb 
 
Stang  
Oter 
Garn 
 

1 døgn  Kr. 80,- 70,- 115,- 75,- 95,- 125,- 170,- 120,- 120,- 

2 døgn Kr. 130,- 100,- 180,- 110,- 125,
- 

200,- 230,-   

3 døgn  150,- 215,- 170,- 195,
- 

290,- 340,-   

Uke Kr. 305,- 220,- 250,- 235,- 290,
- 

420,- 500,-  500,- 

Sesong Kr. 460,- 300,- 400,- 650,- 
* 

720,
-* 

945,-* 1090,-
* 

500,- 800,- 

   Depositum 200, ved innlevering 
fangstrapport 
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Sekretærens forslag til vedtak 
 
Fiskekortprisene forandres slik at vi kommer omtrent likt med de andre i rundt oss. 
 

Priser 2018 Sunndal statsallmenning Familiekort. 

 Krokredskap + Garn Krokredskap+ Garn 

1.døgn Kr. 100,- Kr. 150,- 

3.døgn Kr. 200,- Kr. 300,- 

1.uke Kr. 300,- Kr. 450,- 

Sesong Kr. 450,- Kr. 600,- 

 
 
Vedtak 
Som sekretærens forslag enstemmig:  
 
Fiskekortprisene forandres slik at vi kommer omtrent likt med de andre i rundt oss. 
 

Priser 2018 Sunndal statsallmenning Familiekort. 

 Krokredskap + Garn Krokredskap+ Garn 

1.døgn Kr. 100,- Kr. 150,- 

3.døgn Kr. 200,- Kr. 300,- 

1.uke Kr. 300,- Kr. 450,- 

Sesong Kr. 450,- Kr. 600,- 

  



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

 

 
Sak nr. J.nr. Dato 
05/2018                                                                                                              19. februar 2018 
 
FISKEREGLER 
 
Sekretærens kommentar: 
 
Fiskeregler 
Fiskereglene ble sist regulert i 2016 med noen mindre språkmessige forandringer. 
 
 
 
Sekretærens forslag til vedtak. 
Fiskereglene forandres ikke i 2018. 
 
 
Vedtak: 
Som sekretærens forslag enstemmig: 
Fiskereglene forandres ikke i 2018. 
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Sak nr. J.nr. Dato 
06/2018                                                                                                             19. februar 2018 
 
RYPEJAKT 
 
Prisene hadde en liten justering i 2007 og 2008 og har ikke vært justert etter det. Sunndal 
fjellstyre ligger ellers noe under nivå med de områdene det er naturlig å sammenligne oss 
med 
 
Sammenligning innenbygdspriser 
 

Priser 
2017 

Sunndal Lesja Nesset Statskog 
Hjerkinn 

Dovre Oppdal 
Bygdeallmenning 

1 døgn 100,- 85,- 165,- 290,- 95,- 450,- 

2 døgn  160,- 265,-  165,-  

3 døgn 200,- 245,- 610,- * 
710,-
** 

 235,-  

Uke 250,- 350,- 435,- 1310,- 575,-  

Sesong 350,- 500,- 610,- 2040,- 985,-
*** 

900,- 

 Fredag-søndag(3 dager) ** Mandag-torsdag (4 dager) 

 *** Depositum som refunderes ved innlevering rapport 
 
Sammenligning utenbygdspriser 
 

Priser 2017 Sunndal Lesja (fra 
10.10) 

Dovre Oppdal 
bygdeallmenning 

Etter 15. 
okt. 

1 døgn 150,- 170,- 195,-  450,- 

2 døgn  305,- 325,-   

3 døgn 300,- 360,- 455,-   

Uke 375,- 630,- 1145,- 1600,- reg.per 850,- 

Sesong 500,- 825,- 1675,-   

 
 
I de siste 16 av 17 årene er det foretatt taksering av lirype i Torbudalen. 
Takseringsresultatener viser ingen spesielle utviklingstrekk, annet enn at bestanden av lirype 
er relativt lav. De svingninger som er følger nok i stor del smågnagerbestandene som har 
vært lav i en del år, men som nå har hatt en oppsving i 2016 og 2017. Vær og føreforhold 
under klekkeperioden er nok også en regulerende faktor.  Det samme er inntrykket av 
fjellrypebestanden som har vært økende de 2 siste årene. Rapporten fra jegerne som har 
jaktet i statsallmenningen er at det er bra med fugl, men de er vanskelige å jakte på.  
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Det har etter fredningen i 2009 dessverre vist seg at bestanden ikke har tatt seg opp igjen, 
og at det er mange faktorer som er med å påvirker lirypebestanden og ikke bare jakttrykket.  
 
Sunndal fjellstyre må prøve å få til en samarbeidsordning med Sunndal kommune, Sunndal 
jeger og fisk, og grunneierlag om en felles ordning for jakt på smårovvilt. Som gjør jegerne 
mer bevist og interessert i jakt på smårovvilt, som mår, mink, rødrev, kråke og ravn.  
Sekretæren er kjent med flere steder i landet et slik samarbeid fungerer godt, og hvor det er 
et poengsystem som blir delt ut etter innregistrert fangst. (Det er også en 
skuddpremieordning, og premier etter endt sesong for å øke interessen)  
 
Sekretærens forslag til vedtak: 
 
Prisene for småviltjakta justeres for sesongen 2018 opp 

Priser 2018 Innenbygds Utenbygds 

1 døgn 150,- 200,- 

3 døgn 300,- 400,- 

Uke 350,- 450.- 

Sesong 500,- 650.- 

 
Det innføres rapporteringsplikt på alle kort solgte i fra inatur. 
Jakttiden, bag-limits og eventuelt annet blir bestemt i styremøte i august, etter årets 
takseringsresultater.  
 
Sekretæren skal sette av en del tid for å forsøke å få til et smårovvilt samarbeid i Sunndal 
kommune.  
 
Vedtak: 
Som sekretærens forslag enstemmig.  
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Sak nr. J.nr. Dato 
07/2018                                                                                                             19. februar 2018 
 
Søknad økonomisk støtte til brøyting fra Torbudalen hytteeierforening 
 
Sekretærens kommentarer: 
 
Etter § 11, 3 ledd i Fjelloven, kan fjellstyret bevilge penger til allmennyttige formål. Etter 
retningslinjer fra Statskog SF settes rammen for disposisjon til 3 % av bruttoinntektene. 
Sunndal fjellstyre hadde i 2017 bruttoinntekter på ca 1.183.000.- Det vil si at det kan bevilges 
penger til allmennyttige formål maksimert til kr. 35.000.- 
 
Torbudalen Hytteeierforening brøyter årlig opp veien inn til Torbudalen så snart forholdene 
er sikkerhetsmessig forsvarlig.  
Tidlig brøyting til Torbudalen forlenger sesongen for hytteeiere og brukere. 
Torbudalen Hytteeierforening fikk kr. 10000.- i tilskudd til brøyting i 2017 av Sunndal 
fjellstyre, og 5000,- av Nesset fjellstyre. 
 
Regnskap som dokumenterer tilskudd og utgifter til brøyting for 2017 følger med søknaden. 
 
Sekretærens forslag til vedtak: 
 
Det bevilges kr. 10 000.- (titusen) øremerket brøyteformål.  
Dersom Statkraft bekoster åpning av veien til Holbu før påske 2018, faller bevilgning bort.  
Beløpet blir utbetalt etter dokumenterte utgifter.  
 
Vedtak: 
Som sekretærens forslag enstemmig:  
 
Det bevilges inntil kr. 10 000.- (titusen) øremerket brøyteformål.  
Dersom Statkraft bekoster åpning av veien til Holbu før påske 2018, faller bevilgning bort.  
Beløpet blir utbetalt etter dokumenterte utgifter. 
  



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

 

 
 
Sak nr. J.nr. Dato 
08/2018                                                                                                            19. februar 2018 
 
 
Fredning av simler/kalver vest for Grøvudalen i Snøhetta østområde.  
 
Sekretærens kommentarer 
 
Etter at området nord og vest for Grøvudalen nå har vært fredet for jakt på simle og kalver 
de 3 siste årene skal denne ordningen evalueres.  
 
De siste 20 årene har fostringsflokkene trukket bare lenger øst og sør, igjennom hele 
sesongen. Det er nå sporadisk kun småfostringsflokker igjen i området mellom Grøvudalen, 
Torbudalen og Sunndalen. Det er fremdeles en del bukk som bruker områdene gjennom 
sommeren og høsten. De tre siste årene har det vært gjort et forsøk på å frede område for å 
la eventuelle fostringsflokker få være i fred på dette terrenget under jakta, for å prøve å få 
reinen til igjen og bruke områdene øst for Torbudalen.  
 
Under jakta i 2017 ble det observert og skutt dyr av en fostringsflokk på 70 dyr oppe på 
Lågtunga i nærheten av den grensen som var dratt i en rett linje. Derfor velger sekretæren 
og flytte grensen ned til Grønnliskarsvannet for å fjerne enhver tvil om hvor grensen går. 
 
Det har de siste årene blitt observert fostringsflokker i disse områdene, og det kan være en 
tendens til at dyrene er på tur tilbake til områdene rundt Lågtunga, Skjelbreidalen.  Dette har 
vært ønskelig i mange år.  Derfor innstiller sekretæren på fortsatt fredning, med en mer 
naturlig grense i terrenget en det som var tidligere.  
 
 
 
Sekretærens forslag til vedtak 
 
Simler og kalver fredes fortsatt for avskyting i 2. år fra og med 2018 i områdene nord og vest 
for Grøvudalen.  
 
Grensen følger Grøvudalen til der Grønliåa treffer Grøvu. Følger Grønliåa til 
Grønnliskarsvannet, og i rett linje til toppunkt Grønliskarstind.  
 
Se vedlagt kart.  
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Vedtak: 
 
Sekretærens innstilling enstemmig vedtatt: 
 
Simler og kalver fredes fortsatt for avskyting i 2. år fra og med 2018 i områdene nord og vest 
for Grøvudalen.  
 
Grensen følger Grøvudalen til der Grønliåa treffer Grøvu. Følger Grønliåa til 
Grønnliskarsvannet, og i rett linje til toppunkt Grønliskarstind.  
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Sak nr. J.nr. Dato 
09/2018                                                                                                            19. februar 2018 
 
Arbeidsliste 2018- for sekretær samt arbeidsbok for 2017. 
 
 
Sekretærens kommentar 
 
Arbeidsliste med timelister både for Per og Bjørn legges frem. 
 
Arbeidsliste for 2017 legges fram med ønske om innspill, og eventuelt nye tanker.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
Arbeidsbøkene tas til etterretning. 
 
Arbeidslisten tas til etterretning.  
 
Vedtak: 
 
Tas til etterretning.  
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Sak nr. J.nr. Dato 
10/2018                                                                                                           19. februar 2018 
 
Årsmelding for 2017 
 
Sekretærens kommentarer: 
 
Foreløpig årsmeldingen for 2017 legges frem. 
Mangler de mest sentrale beløpene 
 
 
Sekretærens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak: 
Årsmeldingen rettes opp med de riktige tallene.  
Årsmeldingen godkjennes ellers som den foreligger.  
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Sak nr. J.nr. Dato 
11/2018                                                                                                              19. februar 2018 
 
Regnskap 2017 
 
Regnskapet er ikke mottatt fra regnskapsselskapet ennå. Blir utsendt så raskt det blir mottatt 
 
 
Informasjon under styremøte: 
 
Regnskapet ble lagt frem, både balanse og resultatregnskapet.  Og det viser et underskudd 
på 30 087,02 kr. Det har vært et år med store forandringer i fjellstyret, med både nytt 
regnskapsselskap og ny sekretær/fjelloppsyn.  
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtak. 
Regnskapet godkjennes slik det foreligger, forutsatt ingen endringer i ettertid.  
Regnskapet sendes til revisor for revidering.   
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Sak nr. J.nr. Dato 
12/2018                                                                                                              19. februar 2018 
 
 
Budsjett  
 

På grunn av at regnskapet ikke er kommet ennå, er det vanskelig og lage et skikkelig 
budsjett. 
 
Blir utarbeidet så raskt regnskapet kommer 
 
Vedtak. 
 
Budsjettet sendes ut som e-post sak så raskt som mulig.   
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Sak nr. J.nr. Dato 
13/2018                                                                                                              19. februar 2018 
 
 
Økning av stillingsprosent   
 

Stillingsprosent til sekretær/fjelloppsyn forslag fra styreleder 
 
 
Kari Marie Jenstad leverte inn forslag til styresak om å økning i stillingsprosent 
Leder ønsker at det tas en vurdering av stillingsprosenten til sekretæren/fjelloppsynet i 
Sunndal fjellstyre 
 
Sekretæren/fjelloppsyn ble henstilt til å gjøre en vurdering av situasjonen og oversikt over 
arbeidsoppgavene, og muligheter for å skaffe tilleggsoppgaver for å fylle stillingen til 80% 
evt. tanker om utvidelse til 100 % 
 
Sekretærens kommentar 
 
Som nyansatt sekretær/fjelloppsyn er det klart at det ennå ikke er opparbeidet full oversikt 
over tidligere arbeidsoppgaver og hvordan utnytte tiden og ressursene på en mest mulig 
kostnadseffektiv måte, men jeg har gjort meg noen tanker angående timeforbruk og mulige 
samarbeidsparter.  
 
I forhold til timeantallet i nåværende 70 % stilling skulle jeg etter ansettelsesdato 14. august  
og frem til nyttår ha jobbet 514,5 timer eller 68,6 dager. Dette ble overskredet slik at jeg 
jobbet til sammen litt over 80 %.  
 
Ved en eventuell økning med 10 % stilling vil lønnskostnadene øke med 46 440,- år.   
Det vil også ved en økning gi litt mer tid til å få satt i gang kontakten med andre aktører 
vedrørende tjenestekjøp, men også mer tid til kultivering av fiskevann, og tilrettelegging i 
statsallmenningen som skulle vært gjort og satt mer fokus på.  
 
Når det kommer til økt tjenestesalg til andre aktører seg jeg på dette som at det skal være 
muligheter til å få økt tjenestesalget i 2018 noe.  (men det er vanskelig å vite før eventuelle 
avtaler er på plass.) 
 

 

 Samarbeidsavtalen mellom Reinsutvalget i Sunndal og Sunndal fjellstyre bør 
gjennomgås for å få et klarer bilde av hvem som dekker utgiftene til 
oppsynene. 

 
 

 Sunndal fjellstyre bør jobbe for at sekretærfunksjonen hos Snøhetta 
villreinutvalg videreføres og gjerne utvides litt for året 2018 hvor det skal 
skrives ny bestandsplan. Timeantallet på 200 timer, er litt for lite 
inneværende år 2017, da over ¾ deler av timene var brukt opp før ny 
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sekretær ble ansatt. Dette kommer opp som sak i møte i Snøhetta 
villreinutvalg før reinsjakta 2018  
 

 Det kan sendes forespørsel til grunneierlag om de ønsker sekretærtjenester 
og eventuelt administrasjon av småviltjakt og fiskekort, eventuelt Sunndal 
jeger og fisk.   

 

 Det bør også være en mulighet for å øke samarbeidet med NINA når det 
gjelder forskjellige prosjekter i Sunndalsfjella, både på fjellrev, snømålinger og 
andre prosjekter de har.  

 

 Det kan også være en mulighet å ta på seg oppgaver gjennom kommunen, 
men også gjennom fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

 
 
SNO og fjellstyret har inngått en ny tjenestekjøpsavtale som går på SNOs rovviltoppgaver. 
Denne avtalen er det vanskelig og timefeste men det er estimert ca 120-150. noe som 
tilsvarer ca. 1 månedsverk. Oppgavene vil i hovedsak være aktuelle på seinvinteren/tidlig 
vår. Vedrørende sporing og kadaverflåing 
 
Sekretærens forslag til vedtak.  
I følge den nye avtalen med SNO, dekker den nesten utgiftene vedrørende en økning på 20% 
men sekretæren kommer ikke med noen konkrete forslag i størrelsen på økningen.  
 
Ingen forslag til vedtak fra sekretæren/fjelloppsynet 
 
Vedtak. 
 
Enstemmig: 
 
Stillingen til sekretæren/fjelloppsynet økes til 80 % fra og med 1. mars.  
Det skal være en løpende dialog/vurdering om en eventuell videre økning, etter at alle 
avtalene med SNO, villreinutvalget, og reins utvalget i Sunndal er i orden.   
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Sak nr. J.nr. Dato 
14/2017                                                                                                                30. januar 2017 
 
Søknad om reinskort for finansiering av skoleklasser til Hjerkinn (Bevar Dovrefjell mellom 
istidene) 
 
Sekretærens kommentarer 
 
Bevar Dovrefjell mellom istiden er en organisasjon som tar mål på seg og ta med 
ungdomsskoleelever til Hjerkinn en dag for å undervise de om Dovrefjell, reinsjakt, og 
viktigheten av å bevare natursystemet så intakt som mulig.  
 
De har tidligere år tatt med seg ungdomskolen i Sunndal, Eresfjord og Åfarnes til 
villreinsenteret. Og har en plan for å komme i rundt Dovrefjell og tilknyttede kommuner og 
ungdomsskoler. Men pengene strekker ikke til og de spør om å få, evt. kjøpe et reinskort for 
utlodding blant sine medlemmer og tilhengere.  
 
Sekretærens forslag til vedtak 
 
Sekretæren foreslår at saken tas opp i Snøhetta villreinutvalget, så får de ta en avgjørelse om 
de vil bruke et av brøkdyr-kortene til dette formålet.  
 
Alternativt.  
 
Fjellstyre selger et reinskort til bevar Dovrefjell mellom istidene til utenbygdspris.  
 
Eller gjør som Nesset fjellstyre og bevilger å støtte Bevar Dovrefjell Mellom Istidene, med et 
beløp. 
 

Vedtak: 
 
Sunndal fjellstyre synes arbeidet til BDMI om å ta med seg ungdomsskoleklasser er bra, men 
viser til saken som skal opp i Snøhetta villreinutvalg, og saken tas opp der.  
 
Sunndal fjellstyre gir ikke et reinskort til bevar Dovrefjell mellom istidene.   
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Sak nr. J.nr. Dato 
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Økt fokus på jakt og fangst av smårovvilt 
 
Det har i lang tid vært gratis smårovviltkort i Sunndal statsallmenning, men fangstene har 
vært små og interessen heller laber. For 2017 ble det utbetalt skuddpremie for 1 Mink.  I den 
forbindelse ønsker Sunndal fjellstyre og sette mer fokus på jakt og fangst av smårovvilt og 
kråkefugler. 
 
Det har i de senere årene på et nasjonalt nivå blitt en oppblomstrende interesse for jakt og 
fangst av smårovvilt. Både lokkejakt og fellefangst.  Dette er noe som fjellstyre kan være 
med og øke fokuset på og administrere. Dette kan hjelpe på for å igjen få bedre hønsefugl 
populasjoner og økende mengder med rådyr.  
 
Derfor ønsker sekretæren og bruke noe av tiden til å utforme et prosjekt på smårovvilt etter 
litt like metode som Jaktilierne, jaktiStjørdal og  blåfjellakortet.  
 
 
Sekretærens forslag til vedtak 
 
Sekretæren lager en skisse hvordan han ser for seg en felles ordning angående 
smårovviltordning i Sunndal kommune. Basser litt på samme metode som JaktiLierne, og 
områdene i Halsa og Surnadal (Blaafjella).  
 
Sekretæren kan foreta innledende møte med kommunen og Sunndal jeger og fiskeforening, 
og ta kontakt/utforme et brev med de forskjellige grunneierlagene/bestandsplanområdene i 
kommunen.  
 
Sekretæren søker viltfondet i Sunndal om dekking av utgifter vedrørende småviltseminar på 
jakt og fiskesenteret 16 og 17 mars. 2018.  
 
Vedtak 

Enstemmig som sekretærens forslag  
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Sak nr. J.nr. Dato 
14/2018                                                                                                             19. februar 2018 
 
 
Eventuelt 
 

1.  Info angående avtale om oppsyn med Reinsutvalget i Sunndal 
 

 Det utarbeides en ny samarbeidsavtale mellom fjellstyret og Reinsutvalget i 
Sunndal 

 
2. Hvem møter på årsmøte i fjellstyrene i Oppland 17-18 April  

 

 Kari Marie – stiller i alle fall på møte 
 

3. Landsmøte i Norges fjellstyresamband 14-15 juni.  
 

 Sekretæren sender ut innkallingen nær den kommer, og hører om noen har tid 
eller lyst til å reise. 

 
4. Felles fjellstyre møte med Nesset?  

 

 Sekretæren hører med Nesset fjellstyre om evt. saker som kan diskuteres på 

møte.  


