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REFERATSAKER 

1. Husleiejustering Mongstu eiendom
2. Kurs i nødnett.
3. Årsmøte i fjellstyra i oppland.
4. Møteprotokoll Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.12.18
5. Strategi for reiselivsatsning
6. Møte i Reinsutvalget i Sunndal ang. høring om tiltak for forbedring av

jaktresultatet.
7. Dovrefjell-Sunndalsfjella NP Dispensasjon- kjentmannstur snøskuter 2019.
8. Dovrefjell-Sunndalsfjella NP Dispensasjon – KNT Loenechen bua
9. Påbygg Reinvassbu, svar fra DNT- MRT

Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 
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UTLEIEPRISER FOR HYTTER OG BÅTER 

Sekretærens kommentarer 

Priser for hytter og båter pr: 2018 

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 via Inatur, og etter at hyttene ble gjort tilgjengelig der, 
har antall utleiedøgn økt betraktelig.  

For 2018 var det følgende fordeling på de ulike hyttene: (Tallene er hentet fra Inatur.) 

Hytte Antall 
døgn 2018 

Brutto 
2018 

Antall 
døgn 2017 

Brutto 
2017 

Antall 
døgn 2016 

Antall 
døgn 2015 

Karistu 34 8500,- 57 14100 33 33 

Håkodalshytta 81 28350,- 76 25600 62 62 

Storvassbua 59 20650,- 54 18150 59 59 

Torbudalshytta 96 57600,- 93 55000 87 84 

Summene  gir en liten pekepinn på hva fjellstyret hadde i omsetning på de ulike hyttene. 
Utleie før årsskiftet for påfølgende år, blir ikke med i statistikken.  

Sammenligner vi utleieprisen på våre hytter, ligger vi litt under Lesja og Dovre fjellstyre, som 
stort sett har en pris på 400,- pr døgn. Og Oppdal bygdeallmenning har en pris på 500,-  pr 
døgn for Jervbua i Åmotsdalen. Nesset fjellstyre har en pris på 450,- for Kaffihaugen i 
Stordalen og 950,- for den største avdelingen ved hytta ved Aursjøen. 

Når det gjelder utleie av båter er det Cirkel K som har stått for det, i 2018 leide vi ut båter 
for 250 kroner. Fjellstyret leide da ut båt i 5 døgn. Dette er da en ordning som virker lite 
kjent og som fjellstyret bør kunne publisere bedre. Sekretæren foreslår at båtene som ligger 
ute i fjellet åpnes for alle i løpet av sesongen 2019, så blir det et første mann til mølla som 
prinsipp. Dette publiseres som en nyhetssak på fjellstyret sine hjemmesider.  
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De båtene vi leier ut sammen med hyttene åpner vi ikke for utleie utenom hytteutleie, dette 
gjelder da: 

 Storvassbua båt ved Storvatnet, (jeg foreslår å åpne båten i Langtjønna for å prøve å få
økt fiskeuttak der.)

 Båten i naustet ved Torbudalshytta

 Båten ved nedre Håkodalsvatnet

De båtene vi leier ut som ligger i naust, slik som ved Reinsvatnet og nå ved det nye naustet 
ved Langvatnet, ordnes det med nøkkel-boks slik at den som skal leie båt ved disse vannene 
sender/ringer til fjellstyret.  Båtleie betales via Vipps, og koden sendes i retur til leietaker. 
Det blir da også mulighet for å bestille båten i forveien siden sekretæren har oversikt over 
hvem som leier båten til enhver tid.  

Sekretærens forslag til vedtak. 

Prisen på Karistu holdes uforandret pga. lav standard. Sekretær søker spillemidler til 
oppgradering/ restaurering før 2020 sesongen jf. ordning fjellstyrene har igjennom 
fjellstyresambandet. 

Prisen på Håkkodalshytta og Storvassbua, økes til 400,- kr pr døgn. 
Prisen på Torbudalshytta økes til 700,- kr pr døgn.  
Leie en hel uke settes til  kr 3500,-

Prisen for å leie båt i Reinsvatnet og Langvatnet settes til 50,-  pr døgn.(Vipps-ordning , 
annonseres og reklameres for.)  

Oppsynsmannen må ta en tilsynstur innom alle båtene for å fjerne hengelåser og sjekke 
status på alle båtene. 

Vedtak: Enstemmig som innstillingen. 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 

03/2019 11. Februar 2019

Priser på reinsjaktkort 

Sekretærens kommentarer 

Reinskort 

Prisene ble oppjustert i 2015, da med kr. 200,- pr. kategori, og vi hadde en liten økning i fjor, 
da med litt forskjellige pris, på grunn av dyrekategori og innenbygds vs. utenbygdsboende.  
Prisene i Sunndal fjellstyre for 2018 var: 

Innenbygds Utenbygds 

Fritt dyr 3500,- 5500,- 

Kløftbukk 2500,- 4500,- 

Simle/ungdyr 1700,- 3000,- 

Kalv 800,- 1500,- 

Dette er summen inkludert forvaltningsavgiften på rein som er 294,- kr på voksen og 172,- 
på kalv. 

Antall kort 

Sunndal fjellstyre har hatt denne kortfordelingen de siste årene 

År Antall kort 2018 Antall kort 2017 Antall kort 2016  Antall kort 2015 

Øst Vest Øst Vest Øst Vest Øst Vest 

Fritt dyr 15 4 16 2 35 2 36 2 

Kløftbukk 38 5 40 3 35 2 23 1 

Simle 49 8 51 4 52 4 95 4 

Kalv 49 8 51 3 52 3 83 4 

Sum 151 25 158 12 174 11 237 11 

Til sammen 176 170 185 248 

Det forventes en økning i kvoten for 2019, da stammen på øst antagelige er noe større en 
bestandsmålet på 2200 dyr. Det samme gjelder på vest med en liten økning. Det vil bli 
justert etter minimumstellingene hvor endelig kvote blir bestemt på årsmøtet i Snøhetta 
villreinområde 

Sunndal fjellstyre hadde i 2018 176 kort, hvor 9 av disse ble overført til Reinsutvalget i 
Sunndal, 4 av disse kortene var som en godtgjøring til Dovre fjellstyre for jaktsamarbeid. Alle 
disse 9 kortene ble tatt i fra kvoten på øst. 
Det ble tilslutt 25 kort på vest som gikk til innenbygdsboende. På øst ble det da 117 kort til 
innenbygdsboende og 25 kort til utenbygdsboende, til sammen 142 kort til fordeling.   



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Antall jegere ble da fordelt slik: 

• 17  jegere på vest

• 19  utenbygdsjegere på øst

• 94  innenbygds jegere på øst, hvor 28  hadde 3 årskontrakt.

• Det ble til sammen 130 forskjellige jegere med reinskort utstedt fra Sunndal 
statsallmenning. 

Søknadstall 

Det var 173 innenbygds søkere, hvor 66 fikk kort ved trekking og 28 hadde 3 årsavtale. 
Tallet som søkte utenbygds via Inatur var 967 stk og 19 fikk tildelt kort.  

Dette ga fjellstyret en bruttoinntekt på 347 000,- kroner. Hvor forvaltningsavgift  gikk til 
fradrag med 43 736,-  

Kvoter 
Kvotene for Snøhetta øst blir antagelig litt høyere enn i 2018. Dette blir bedre kjent når 
minimumstellingen er gjennomført. 
Kvotene for Snøhetta vest kan bli litt økende fra 2018, pga av lav avskyting. 
Avskytingsprofilen regner vi med blir lik  som i 2018.  

Endelig kvote settes av årsmøtet i Snøhetta villreinutvalg den 12. april 2019. 

Prisforskjeller rundt Snøhetta 

For å sammenligne prisene med de øvrige fjellstyrene rundt Snøhetta samt Oppdal 
bygdeallmenning, lå vi i 2018 ca. på samme innenbygdspris som Lesja, men noe lavere 
utenbygdspris. Dovre og Oppdal bygdeallmenning ligger jevnt over høyere i pris enn oss. 

Priser for 2018: 

Lesja fjellstyre Oppdal 
bygdeallmenning 

Dovre fjellstyre Sunndal fjellstyre Nesset 
Fjellstyre 

Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn 

F 3100 6200 F 3900 6200 F 4000 6500 F 3500 5500 4350 

KB 2350 4700 KB 3400 5100 KB 2800 5100 KB 2500 4500 3400 

U/S 1650 3300 U/S 2600 3900 U/S 2000 3400 U/S 1700 3000 2250 

K 750 1500 K 1200 1700 K 800 1600 K 800 1500 1150 

 Inn =innenbygdsboende ut= Utenbygdsboende

 Nesset fjellstyre tar 500,- kr i reduksjon for kortene de har på øst.

Det virker som det fortsatt er stor etterspørsel etter Sunndal fjellstyre sine reinskort, til 
tross for noe utilgjengelig og krevende terreng. Det virker også som at rekrutteringen til 
jakta er stigende blant yngre jegere, og etterspørselen har bare økt.  
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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.  

Det er nå for 2019 blitt avklart fra Miljødirektoratet at forvaltningsavgiften ikke er en del av 
prisrammen. Forvaltningsavgiften på rein som er 294,- kr for voksen og 172,- for kalv. 

Sekretæren foreslår som et minimum en prisstigning tilsvarende forvaltningsavgiften, og en 
noe større økning til innenbygdsboende for å utjevne forskjellen til andre rettighetshavere, 
samt forskjellen mellom utenbygds jegere og innenbygds jegere.  

Se egen sak angående trekking og søking av villreinjakta. 

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 2019 i Sunndal statsallmenning oppjusteres til. Forslaget er det i 
svart, 2018 prisen i rødt. 

Innenbygds Utenbygds 

Fritt dyr 4000,- 3500,- 6000,- 5500,- 

Kløftbukk 3000,- 2500,- 4800,- 4500,- 

Simle/ungdyr 2200,- 1700,- 3200,- 3000,- 

Kalv 900,- 800,- 1500,- 1500,- 

 Andel fellingstillatelser til utenbygdsjegere økes fra 20 % til 25 %  på øst.

 Andel fellingstillatelser til utenbygdsjegere på vest settes til 10 % på vest.

 Sunndal fjellstyre tildeler simle/ungdyr og kalv samlet.

 Det skal ikke tildeles fritt dyr oftere enn hvert 5 år i Sunndal statsallmenning. Dvs
minimum 5 år mellom hver gang en jeger får tildelt fritt dyr.

 Sunndal fjellstyre kjøper inn bladet villreinen og leverer ut sammen med reinskortet til
alle innenbygdsboende.
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Behandling: Det ble foretatt punktvis avstemming. 

Priser: Det ble foreslått to alternativer til vedtak: 

Forslag fra Erling Rød: beholde samme prisene som i 2018. 
Forslag fra Ole Furu:  

Innenbygds Utenbygds 

Fritt dyr 3750,- 6000,- 

Kløftbukk 2750,- 5000,- 

Simle/ungdyr 1950,- 3400,- 

Kalv 850,- 1500,- 

Avstemming: 

 Det ble først stemt over sekretærens innstilling-  0 Stemmer

 Så ble de to gjennværende forslagende stemt over, forslaget fra E.Rød falt med 4
mot 1 stemme.

Vedtak:  
Sunndal fjellstyre setter følgende priser på reinskort 2019. 

Innenbygds Utenbygds 

Fritt dyr 3750,- 6000,- 

Kløftbukk 2750,- 5000,- 

Simle/ungdyr 1950,- 3400,- 

Kalv 850,- 1500,- 

Behandling av kulepunktene 

Kulepunkt 1 og 2 

Det ble fremmet forslag fra E.Rød om å beholde ordningen med utenbygdsboende som i 
dag. 

Dvs. 20 % utenbygdsboende på øst, og ingen utenbygdsboende på vest. 

Sekretærens inntilling ble satt opp imot forslaget fra E. Rød.  

E.Rød sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kulepunkt 3 og 4. 
Enstemmig vedtatt som sekretærens forslag 

Kulepunkt 5.  
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
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Endelig vedtak blir da slik: 

Sunndal fjellstyre selger villreinkortene sine til denne prisen. 

Innenbygds Utenbygds 

Fritt dyr 3750,- 6000,- 

Kløftbukk 2750,- 5000,- 

Simle/ungdyr 1950,- 3400,- 

Kalv 850,- 1500,- 

 Antall fellingstillatelser til utenbygdsboende på øst blir 20 % av kvoten

 Antall fellingstillatelser til utenbygdsboende på vest blir 0

 Sunndal fjellstyre tildeler simle/ungdyr og kalv samlet.

 Det skal ikke tildeles fritt dyr oftere enn hvert 5 år i Sunndal statsallmenning. Dvs
minimum 5 år mellom hver gang en jeger får tildelt fritt dyr.

 Sunndal fjellstyre kjøper inn bladet villreinen og leverer ut sammen med reinskortet
til alle innenbygdsboende.
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Søknad, betaling og trekningsprosedyre for reinsjakta. 

Dokumenter: Det blir gjennomgått en powerpoint-presentasjon i fra inatur. 

Sekretærens kommentarer 

En av de tingene som tar mest administrativ tid er reinsjakta, søknadsprosedyrene, 
trekkingen, faktureringen, og utlevering av kort. Slik systemet er nå, mottar fjellstyret en del 
søknader på epost og en del søknader på papir. Dette medfører mye administrativt arbeid, 
hvor alle søkerne må legges inn i det «hjemmelagde» trekningsprogrammet manuelt, dette 
medfører at det av og til blir gjort noen feil slik at jegere faller ut, eller ikke kommer inn i det 
riktige jaktområdet de har søkt jakt på. Det er også en del ekstraarbeid med utfaktureringen 
av reinskortene.  

Nå i de senere årene har det vært utviklet løsningersom gjør at søknadene kan skje via 
Inatur. De har også utviklet en betalingsløsning og et enkelt system som tildeler ledige kort 
til reservene, altså de som ikke har fått tildelt reinsjakt.  

Det er flere fjellstyrer som vurderer å ta i bruk Inatur i trekkingen av kort for  
innenbygdsboende. Det har til nå bare vært brukt til utenbygdsboende i en fellestrekning 
blant en del fjellstyrer i Oppland + Sunndal. Inatur er derfor utfordret på pris, og muligheter 
for å skreddersy et opplegg for fjellstyrene, slik at en jeger ikke kan få reinskort på mer enn 
en statsallmenning pr år.  
Om de klarer å utvikle en slik mulighet i 2019 er de usikre på, men de jobber med saken.  

Ved en eventuell overgang til Inatur, hvor vi går over til både søknad, trekking, og 
betalingsløsning, tar inatur 5 % av bruttosalget. Dvs av et bruttosalg på ca 350 000,- vil det 
bli 17 500,-  

Sekretær en mener det vil jeg få frigjøre mye administrasjonstid ved å gå over til en løsning 
gjennom Inatur. Og provisjonen Inatur tar, vil kunne hentes inn på eksempelvis tjenestesalg.  

Ulemper. 

• Ulempene med ordningen er at trekningen ikke vil skje lokalt, selve trekkingen blir 
ikke gjennomført på den åpne villreinkvelden. Dette kan skape noe misnøye blant 
jegerne.

• Inatur tar 5% bruttosalget

• Vanskeligere for personer som ikke er så god på data.

• Det første året vil bli et innkjørings år, hvor det kan hende sekretæren må hjelpe til 
med søknadene, om ikke så er Inatur veldig behjelpelig med sånt. 
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Fordeler 

 Sparer mye tid administrativt.

 Enklere regnskapsmessig når alt kommer fra inatur.

 Slipper fakturering.

 Jegerne må ha betalt jegeravgiftskortet for å grei å betale reinskortet

 Jegerne får tekstmelding med en link om betaling, med det samme trekningen er
gjennomført.

 Inatur jobber med en løsning for jegeravtalesignering, og miljødirektoratet jobber
med et «digitalt» villreinkort. Dette er det en mulig for at kommer i 2020, dvs at vi
følger med i utviklingen, evt ligger litt i forkant.

Etter samtaler med Inatur på Hell/Værnes den 25. januar, så vi også på muligheten om å 
bare ta søkingen gjennom Inatur. Dette er ikke noe problem, og medfører ikke noen økte 
kostnader for fjellstyret, men det vil ikke spare noen tid for sekretæren.  

Sekretærens forslag til vedtak 
1. Sunndal fjellstyre oppretter en avtale med Inatur angående reinsjaktsøknadene for 

innenbygdsboende.
2. Sunndal fjellstyre benytter seg av betalingsløsningen og trekkingsmuligheten hos 

Inatur, for innenbygdsboende.
3. Sunndal fjellstyre arrangere fortsatt en trekningskveld, hvor 3 årsjegere blir trukket. 

Og trekningslisten fra Inatur blir fremvist.
Det blir også laget en side hvor det er mulig for innenbygdsboende å søke 3 
årskontrakt.

4. Man kan ikke tildeles fritt dyr oftere enn hvert 5 år i Sunndal statsallmenning 

Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen 

*Se egen sak vedrørende 3 årskontrakter, og hvordan disse er tenkt.
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Treårskontrakter innenbygdsjegere Sunndal statsallmenning. 

Sekretærens kommentar 

For 3 år siden ble det tildelt 3 årsavtaler i Sunndal statsallmenning, nå er denne perioden 
over. Det er derfor på tide med en evaluering av ordningen, og kanskje noen justeringer på 
antallet og metoden disse blir tildelt på.  

I forrige 3 årsperiode ble det tildelt 30 treårskontrakter, hvorav 18 simle/ungdyr + kalv 6 
kluftbukker og 6 fritt dyr, alle jegerne var garantert enten kluftbukk eller fritt dyr i løpet av 
denne 3 årsperioden.  
Etter en gjennomgang av denne ordningen tenker jeg som sekretær at det er mulig og gjøre 
endringer, både i antall kort som blir bundet opp, og antallet i de forskjellige kategoriene.  

Fordelen med disse treårsavtalene er at fellingsresultatet går noe opp, i alle fall blant de 
mest uerfarne jegerne.  

Fritt dyr Kluftbukk Simle/ungdyr+kalv Fellings % 

Antall 
tildelt 

Antall 
skutt 

Antall 
tildelt 

Antall 
skutt 

Antall 
tildelt 

Antall 
Skutt 

Andel felling vs 
tot.fell.Fjell.  

1. året 6 4 6 4 18+18 9+5 50% vs 46,4% 

2. året 6 2 6 0 18+18 8+5 31,3 % vs 
39,13% 

3. året 6 4 6 2 16+16 5+3 31,8 % vs 
26,5% 

Det er en ordning som er forutsigbar for jegerne som får tildelt 3 årskontrakt, og det er med 
på å øke fellingene sammen med overføring av kort, og jaktlagsavtaler. 

Forslaget under er en mer rettferdig deling, der jegerne er garantert fritt dyr innenfor den 
gitte 3 årsperioden. Det er også en mer løpende rullering, og det binder opp færre kort en 
forrige 3 periode.  

Sekretærens forslag til vedtak. 

Det tildeles 3 årskontrakter etter følgende modell: 

Søknad på inatur, manuell trekking på trekningskveld engang i midten av mai hvert år. 

1. År 1 (2019) tildeles 2 fridyr, 2 kluftbukker og 2 simle/ungdyr+ kalv. (til sammen 6
jegere, 8 kort)

2. År 2 (2020) tildeles 6 nye jegere 2 fritt dyr, 2 kluftbukker og 2 simle/ungdyr+ kalv. (Nå
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til sammen 12 jegere 16 kort. 
3. År 3 (2021) tildeles 6 nye jegere 2 fritt dyr, 2 kluftbukker og 2 simler/ungdyr+ kalv.

(nå til sammen 18 jegere 24 kort.
4. År 4 (2022) tildeles 6 nye jegere 2 fritt dyr, 2 kluftbukker og 2 simler/ungdyr + kalv

Det vil si at fjellstyre gjennom en 3 årsperiode, binder opp 6 fritt dyr, 6 kluftbukker og 6 
simler/ungdyr + 6 kalver altså 24 kort, og ikke 48 som det har vært de siste 3 årene. Det vil si 
at det blir flere kort og trekke mellom blant de resterende søkerne.  

5. Det skal gå minimum 6 år før du blir tildelt 3 årskontrakt igjen.
6. En jeger kan ikke tildeles fritt dyr oftere enn hvert 5 år i Sunndal statsallmenning
7. 3 årskontrakt kortene skal i utgangspunktet ikke overdras andre, men det kan dannes

jaktlag på kortene.

Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen 
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Fiskekortpriser 

Sekretærens kommentar 

Fiskekort: 
Prisene og korttyper ble justert sist i 2018. 

Det er planlagt utsetting i 4 vann i 2019, men venter på kjøretillatelse fra Dovrefjell 
nasjonalparkstyre og Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Det er ikke noe som til sier at vi skal forandre fiskekortprisene for 2019. 

Sekretærens forslag til vedtak 

Fiskekortprisene er slik at vi er relativt likt med de i rundt oss og de vi kan sammenligne oss 
med.. 

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: 

Enstemmig som innstillingen 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 

07/2019 11. Februar 2019

FISKEREGLER 

Sekretærens kommentar: 

Fiskeregler 
Fiskereglene ble sist regulert i 2016 med noen mindre språkmessige forandringer. 

Det er kommet inn en rekke henvendelser angående fiske i Torbuvatet, derfor innføres det 
noen litt strengere tiltak når det gjelder størrelsen på maskevidden.  

De rapportene som er kommet inn, er at antall store fisk er gått ned, og andelen mindre 
fisker med rogn har gått opp. Det fører til en kortere tid før fisken blir kjønnsmoden og 
begynner å gyte.  

Det legges også opp til en bedre rapportering på størrelsen på fisken i Torbuvatnet, slik at 
fjellstyret får et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere ytterligere tiltak i fremtiden.  

Det blir ingen rapporteringsplikt, men alle vil vel ha mest mulig stor fisk i god kondisjon, 
derfor legges det opp til en bedre frivillig rapportering.  

Sekretærens forslag til vedtak. 
Fiskereglene forandres slik som foreslått, med nye begrensninger i Torbuvatnet. 
De små forandringene er markert med rødt i teksten. 

 Fjellstyre går også til innkjøp av flere småmaskede garn. Og prøvefiskeserier.

 Sunndal fjellstyre viderefører fadderordningen av vann i Sunndal statsallmenning, og
utarbeider konkrete prøvefiskeregler. Fjellstyret ordner også med egne
prøvefiskeserier av garn.

Når man skal ta prøvefiske av vann i Sunndal statsallmenning, skal det brukes et
prøvefiskeskjema som skal utfylles for å få oversikt over vannet.

Resultatene av prøvefiske skal foreligge før man begynner kultiveringen/utfiskingen (etter 
godkjenning fra sekretæren/oppsynsmannen)  

 Alle som står på liste over fadder i vann blir kontaktet i løpet av vinteren/våren for å
høre om de fortsatt vil være faddere over vannene.

Vedtak 
Enstemmig som innstillingen 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
08/2019 11. Februar 2019

Forslag om opprettelse av kort for harejakt med hund 

Sekretærens kommentar 

Det er kommet inn noen henvendelser angående jakt på hare med hund, det blir i den 
forbindelse tatt opp som sak i fjellstyret. 

Sunndal fjellstyre har ikke hatt åpning for jakt med hund de siste årene på grunn av lave 
tettheter av småvilt, de senere sesongene har dette sett ut til å forbedre seg. Derfor foreslås 
det en åpning for jakt på hare med hund, med de restriksjonene som er foreslått.  

Sekretæren foreslår og ta hensyn til storviltjegerne og innfører derfor både tidsbegrensning 
og begrensninger i antall kort. Sekretæren ser heller ikke for seg at etterspørselen etter kort 
vil være kjempestor, men et tilbud til de som eventuelt ønsker dette.  

Sekretærenes forslag til vedtak 

• Det opprettes et eget jaktkort for jakt på hare med hund i Sunndal statsallmenning.

• Det åpnes et område for harejakt med hund som annonseres på Inatur, under 
småviltjakt.
Med følgende restriksjoner:

- Det åpnes ikke for harejakt med hund i hytteområdene ellers Sandvasshaugan.
- Sekretæren tegner kart på Inatur, som vi forsøker skal være naturlig avgrenset i 

terrenget.
- Harejakt med hund tidsbegrenses for 2019, med 16 til 22 september (3 kort pr 

dag)
- Og fra 7 oktober og frem til 23. desember. (Begrensningen innføre for å ta hensyn 

til elg og hjortejegerne i Torbudalen.)
- Det kan felles 2 harer pr kort, det selges enten 3 dagerskort eller ukeskort.
- Det innføres fangstrapportering, og antall timer og dager jaktet, samt 

observasjoner av annet vilt.
- Kommer hunden inn i hytteområdene, eller Sandvasshaugan, skal hunden 

forsøkes innkalles, dette for å ta hensyn til hytteeierne. 
Vedtak: 

Enstemmig som innstillingen, men med 2 kort pr periode 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
09/2019 11. Februar 2019

Forslag om utlysning og bedre organisering av taksering av ryper, samt bedre publisering 
av treningsområde for hund ved Sandvasshaugan.  

Sekretærens kommentar 

Det har i mange år vært gjennomført taksering av rype i Torbudalen, og resultatene har 
fjellstyre blitt kjent med før rypejakta har begynt.  
Det er fortsatt et ønske om at dette fortsetter slik som tidligere, bare enda mer systematisk, 
og fordeling av områder.   

Det er også mottatt noen henvendelser til fjellstyre om at de synes det er dumt at det ikke er 
mulig for flere å få lov til å taksere enn han som gjør dette i dag.  

Derfor foreslås det å lage en ordning, der vi splitter opp Torbudalen i flere «teiger» slik at 
flere kan få muligheten til å taksere og trene hundene sine.  

Forslag til vedtak. 

1.  Sunndal fjellstyre ordner et system der det blir mulig for flere som har lyst til å taksere 
ryper på Sunndal statsallmenning.

2.  Torbudalen deles opp i flere teiger, og det lages et søknadsskjema ang. taksering. 
Takseringen tildeles for 3 år i gangen.

3.  Treningsområde for hund i Sandvasshaugan annonseres, og det kan bli mulig å legge 
ut et kort på Inatur, med begrensninger i antall.

4.De samme reglene som tidligere videreføres om antall ekvipasjer osv. 

Vedtak:  
Enstemmig som innstillingen 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
10/2019 11. Februar 2019

Opprettelse av smårovviltkort via Inatur. 

Sekretærens kommentar 

Sekretæren har det siste året i ledige stunder jobbet litt med å øke fokuset på jakt på 
smårovvilt. Det har vist seg litt vanskelig og klare og få tak i alle 
grunneierlagene/hjorteviltområdene i kommune om et mulig samarbeid. Derfor ønsker 
fjellstyret å rette enda mer fokus på dette fremover, og se om vi klarer å få til et felles 
«smårrovviltkort» i kommunen.   

Tidligere har Sunndal fjellstyre tildelt smårovvilt kort gratis, via søknad på epost til 
fjellstyret. Vi har da utstedt ca. 10 smårroviltkort i året. Og utbetalt ca 2000,- kroner i 
skuddpremier.  Dette er ikke noe fjellstyret tjener penger på, men er en ordning som kan 
være med og sett økt fokus på forvaltning av småviltet, og smårovviltet.  

Ved å øke tilgjengeligheten ytterligere, vil kanskje flere bruke områdene mer, og flere 
kommer seg ut. Fangst av smårovvilt er noe som er i tiden.  

Forslag til vedtak 

1.  Sunndal fjellstyre oppretter eget smårovviltkort på inatur.
2.  Fjellstyret spesifiserer også at det er lov å jakte smårovvilt på rypejaktkortene og 

harejaktkorten.
3.  Fjellstyret setter prisen til 50,- kroner.
4.  Fjellstyret viderefører skuddpremieordningen for smårovvilt og kråkefugl samt   

kravene om GPS posisjon for fellingene og innlevering av føtter. 

Rødrev: 500,- 
Mår: 500,- 
Mink: 200,- 
Røyskatt: 200,- 
Ravn: 50,- 
Kråke: 50,-  

5. Fjellstyret går i enda større dialog med de forskjellige grunneierlagene i kommunen om
å få til en felles kortordning i Sunndal kommune.

Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen.  Det innføres «gratis» smårrovviltkort gjennom 
Inatur. 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
11/2019      11. Februar 2019
Åpning for lirypejakt med hund 
Sekretærens kommentar 

Det har de siste årene vært en god utvikling av småviltbestandene i Torbudalen, og 
takseringsresultatene viser gode resultater. Det tilsier at Sunndal fjellstyre kan åpne enkelte 
områder for jakt på lirype med hund, under den forutsetning at det settes  bag-limit og 
totalkvoter for områdene.  

Det er foreslått å åpne områder som ikke berører hytteområdene eller Sandvasshaugene. Vi 
foreslår også at de områdene som er mest brukt under storviltjakta holdes utenfor. Det er 
også på grunn av storviltjakta at vi deler opp områdene og setter ulike tidsbegrensninger i 
dato. Ved å innføre søknadsbasert jakt, vil vi også ha kontroll over hvor mange som søker og 
hvor mange som ønsker å bedrive denne formen for jakt i Sunndal statsallmenning.  
Det forslås ikke noen pris nå, men håper styret kan gi daglig leder/sekretær fullmakt til å 
sette pris når tilbudet er opprettet i Inatur.  

Forslag til vedtak 

1.  Det opprettes to områder for jakt med hund på rype på Sunndal statsallmenning
2.  Ordningen blir søknadsbasert, det blir gjennomført trekking og søking via Inatur.
3.  Områdene deles opp i perioder:

   Første periode fra 16 - 19. september. 

Andre periode i fra 20. – 22.September. 
Tredje periode 7.- 10. oktober. 
Fjerde periode 11.-13. oktober  

4.  Etter 13. oktober kan det åpnes for å  selge et begrenset antall dagskort(om det er 
ryper igjen av «total kvoten»).

5.  Bag-limit og maks antall uttak settes på møtet i august. (Det settes et «jaktlagstak» på 
3 personer i område 1 , og 2 personer i området 2.) 

• Område 1 blir: Vestsiden av Langvatnet, til Reinsvatnet, og østsiden av Langvatnet til 
området i rundt Svarthaugen.  (Kart tegnes hos Inatur)

• Område 2 blir: i området i rundt Krøsen.  (kart tegnes hos Inatur) 
6.  Takseringsresultatene blir avgjørende for «total kvoten» som igjen blir avgjørende for 

bag-limiten.
7.  Det legges opp til søknadsbasert system for å holde kontroll med andelen 

innenbygdsboende og utenbygdsboende fodelt 60-40, og for å ha løpende 
rapportering av fangst

8.Sekretæren utarbeider forslag i Inatur, og får fullmakt til å gjøre noen administrative 
forandringer i jaktfeltene.(Og om det skal deles opp i 3 jaktfelt, evt bare 1)

9.Det åpnes ikke for støkkjakt uten hund nå i første omgang, de har allerede et tilbud.
10.Forslag til pris: 1000,- pr jeger for 1 periode. 

 

 For evt. kortsalg etter 13. oktober. Settes det bare opp dagskort forslag i pris: 250,-
Vedtak: Enstemmig som innstillingen 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
12/2019                                                                                                              11. Februar 2019

RYPEJAKT 

Sunndal fjellstyre justerte prisene for rypejakta i 2018, og vedtok følgende priser: 

Priser 2018 Innenbygds Utenbygds 

1 døgn 150,- 200,- 

3 døgn 300,- 400,- 

Uke 350,- 450.- 

Sesong 500,- 650.- 

Det foreslås ikke endringer i prisen på rypejakta for 2019. 

Takseringsresultater og utvikling av rypebestanden. 

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, men økende de siste årene. 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  
2017, og 2018. Vær og føreforhold under klekkeperioden er nok også en regulerende faktor.  
Det samme er inntrykket av fjellrypebestanden som har vært økende de 3 siste årene. 
Rapporten fra jegerne som har jaktet i statsallmenningen er at det er bra med fugl, men de 
er vanskelige å jakte på.  
I 2018. var det nok et år med økt produksjon, og vi begynner og ha mye stamfugl i 
Torbudalen.  

Det har etter fredningen i 2009 dessverre vist seg at bestanden ikke har tatt seg opp igjen, 
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SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

og at det er mange faktorer som er med å påvirker lirypebestanden og ikke bare jakttrykket. 

Rapportering  og antall solgte kort fra inatur. 

Sekretærens forslag til vedtak: 

Prisene holdes på samme nivå som i 2018.  
Bag-limit og totalkvote i de nye områdene settes på møtet i 
august. 

Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen 
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SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
13/2019                                                                                                              11. Februar 2019

 Søknad om økonomisk støtte til brøyting - Torbudalen hytteierforening 

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 2018 bruttoinntekter på ca 1 310000- Det vil si at det kan bevilges 
inntil  kr. 39 000,- til allmennyttige formål.

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, og 2018 av 
Sunndal fjellstyre, og 5000,- 

Regnskap som dokumenterer tilskudd og utgifter til brøyting for 2018 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: Enstemmig som innstillingen  



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
14/2019                                                                                                              11. Februar 2019

Arbeidsliste 2019 for sekretær, samt arbeidsbok for 2018 

Sekretærens kommentar 

Arbeidsliste med timelister fra sekretæren legges frem 

Arbeidsbok for 2019 legges fram med ønske om innspill, og eventuelt nye tanker. 

Forslag til vedtak 

Arbeidslisten tas til etterretning. 

Vedtak: 
Arbeidslisten tas til etterretning 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
15/2019      11. Februar 2019

Innkjøp av ny kikkert 

Sekretærens kommentar 

Tidligere fjelloppsyn har brukt sin private håndholdte kikkert i mange år, da han ikke har 
funnet noen av fjellstyre sine kikkerter gode nok, det har også nåværende fjelloppsyn gjort. 
En kikkert som er god til sitt bruk, men med litt for dårlig optikk i høyfjellet, og under 
overvåking av rovfugl og reinsjaktoppsyn. 

Mye av tjenestesalget fjellstyret har med SNO, NINA og villreinutvalget, og egne 
arbeidsoppgaver går mye ut på kikkertbruk. Det er derfor særdeles viktig at fjellstyret har en 
topp kikkert med god optikk.  

Fjellstyret har i dag 2/3 kikkerter i dag av variabel størrelse og kvalitet. Hvor ingen egentlig 
har optimal forstørrelse eller riktig lysinstråling. 

Nå er det dessverre slik at en god topp kvalitet kikkert koster en del penger, men fjellstyret 
bør ha en kikkert, og kikkertene i dag har en garanti på 30 år.  

Forslag til vedtak 

• Sunndal fjellstyre går til innkjøp av ny kikkert, styreleder godkjenner kikkerten 
før innkjøp.

• Det legges inn i budsjettet for 2019 innkjøp av ny kikkert, maksimalt beløp 30 
000,-

• Sekretær selger en evt. 2 av de eksisterende kikkertene, da de ikke blir brukt. 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
16/2019      11. Februar 2019

Årsmelding for 2018 

Sekretærens kommentarer: 

Foreløpig årsmeldingen for 2018 legges frem. 

Sekretærens forslag til vedtak.  

Årsmeldingen godkjennes og underskrives. 

Vedtak: Godkjennes i e-postsak sammen med ferdig regnskap. 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
17/2019      11. Februar 2019

Regnskap 2018 

Det er mottatt en foreløpig regnskap som viser et overskudd fra 2018,- på ca. 25 000,- 
Etter alle avskrivinger er foretatt.  

Sekretærens forslag til vedtak 

Regnskapet for 2018 godkjennes slik det foreligger forutsatt ingen store endringer. 
Når endelig regnskap foreligger, underskrives dette og sendes til revisor for revidering. 

Vedtak: 

Godkjennes som e-postsak når endelig regnskap er ferdig. 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
18/2019 11. Februar 2019

Budsjett  
Sekretæren har utarbeidet et forslag til budsjett, som viser en økning til 90% stilling samt 
innkjøp av ny kikkert og innbytte av snøskuter.  

Ellers er budsjettet lik det som er laget tidligere år. Viser også til at budsjettet for 2018, 
stemte ganske bra til slutt. Jf. Regnskapet.  

Forslag til vedtak: 

Budsjettet godkjennes, og det blir tatt opp en foreløpig budsjett sak i møte før reinsjakta 
2019. 

Vedtak: 
Budsjettet godkjennes med de forandringer som er lagt inn under møtet.  (behandlet etter 
sak 19.) 



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
19/2019      11. Februar 2019

Økning av stillingsprosent 

Stillingsprosent til sekretær/fjelloppsyn forslag fra styreleder 

Det ble i første styremøte i 2018. vedtatt å øke stillingen til daglig leder til 80 %, med 
følgende vedtak:  

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. 

Det har snart gått et år og vi tar på ny en vurdering av stillingsprosenten.  
Sekretæren har utarbeidet et budsjett som regner en stilling med 90 % ansettelse. 

Dette lar seg gjøre med bakgrunn i avtalen fjellstyret har med SNO på rovviltarbeid, og da 
spesielt  jervsporing. Dette er en post som fjelloppsynet kan bruke mye mer, og det legges 
opp til at det går med 200 timer til rovviltarbeid i året. Fjellstyret har en avtale på inntil 300 
timer i året, men budsjetterer med bare 200, da denne avtalen er veldig avhengig av 
skadene rovvilt påfører sau igjennom sommeren og høsten.  

Det er også kommet i orden en bedre avtale med de private rettighetshaverne i Sunndal når 
det gjelder oppsynsordningen. Dette er med på å dekke oppsynsutgiftene til fjellstyret.  
Det er også underskrevet en ny 2 årskontrakt med Snøhetta villreinområde angående 
sekretærtjenester, noe som også er med på å fylle stillingen med flere timer og bedre 
inntjening.  

Sekretærens forslag til vedtak 

Stillingen til sekretær/daglig leder/fjelloppsyn økes til 90 % fra og med 1. februar. 

Vedtak 

Vedtatt som innstillingen med 4 mot 1 stemme.  



SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

Sak nr. J.nr. Dato 
20/2019      11. Februar 2019

Innbytte av snøskuter- endret behov 

Saksopplysninger 
Fjellstyret har i dag en snøskuter av merke Lynx Commander 2016 modell, kjøpt i 2016. 
Pris på ny skuter ligger på ca 140 000,- + mva, innbytte på den vi har er ca. 110 000,- Byttet 
er lagt inn i budsjettet for 2019. 

Saksbehandlers vurdering 
Fjellstyret har forholdsvis rask utskifting av skutere og den vi har nå har gått ca 3000 km. Det 
har heller ikke vært noen vesentlige skader etc. Garantien utløper etter 2 år, og den skuteren 
vi har i dag har det i det siste året vært noen feil med. Det har vært noen sensorer som har 
gjort at motorlampen på skuteren har begynt og lyse, men skuteren fungerer som den skal.  

Etter at det ble ansatt nytt fjelloppsyn har også arbeidsoppgavene endret seg en god del. 
Dette på grunn av at nåværende fjelloppsyn/fjellstyre har avtale med SNO om rovviltarbeid, 
og mye jervsporing. Det er i den forbindelse ønske om skifte av snøskuter til en litt lettere 
modell som er enklere og manøvrere, og kjøre i krevende terreng. Det er derfor innhentet 
tilbud på en Lynx Ranger som er av den samme typen som SNO selv bruker i sitt arbeid. Disse 
skutrene er enklere og manøvrer og kjøre med.  
Det vil bli nødvendig og kjøpe inn en del ekstrautstyr også på denne skuteren slik som 
bagasjeboks og GPS, da de som er på den nåværende skuteren ikke passer.  

De dagene fjelloppsynet skal kjøre ved og proviant til hyttene, kan han heller ta litt mindre 
lass, og kjøre 2 turer.  

Forslag til vedtak 

Fjellstyret bytter inn den nåværende skuter til en ny Lynx ranger. 
Sekretæren tar avgjørelsen om det skal kjøpes en 2 takt eller 4 taktskuter, etter 
prøvekjøring.   

Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen 
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Påbygg av toalett, vedskjul, og nytt inngangsparti Storvassbua. 

Sekretærens kommentar 

Etter at utleie har økt igjennom portalen Inatur, har også tilbakemeldingene om at utedoen 
på Storvassbua er vind-utsatt og lite trivelig i nord-vestregn. Det er kommet et ønske om at 
fjellstyret bygger på et toalett og vedskjul i den ene enden av hytta som er vendt mot 
Storvasskollen.  
Det er ikke endringer som øker overnattingskapasiteten, men som øker standarden for de 
besøkende. 
Det bør også settes inn  1 nytt vindu, som tilfredsstiller krav til rømningsvei. Fikk 
tilbakemelding fra to som hadde blitt stengt inne i fjor, på grunn av en forkiling i låsen, og 
som måtte komme seg ut gjennom vinduet. Det var heldigvis en av de som kom seg ut, men 
dette er ingen selvfølge i de små vinduene.   

Dette er noe som bør la seg gjøre innen for en grei pris, og som vil medføre større 
langringskapasitet for ved og gass. I dag lagres veden ute, under et tak som blåste bort i fjor. 
Dette taket ble restaurert i sommer.  

Sekretæren har vært i kontakt med Sunndal kommune vedrørende plantegninger av 
Storvassbua, dette er noe kommunen ikke har i sine systemer. Dette er heller ikke noe jeg 
har funnet i vårt arkiv og må derfor opp til bua for å ta mål for å tegne påbygget.  

Sekretærens forslag til vedtak: 

Sekretæren lager plantegningner for nytt tilbygg til Storvassbua, slik at det blir et toalett og 
vedskjul, sekretæren utarbeider også et prisoverslag, og innhenter priser på materialer.  

Byggesøknad sendes Sunndal kommune og Dovrefjell nasjonalparkstyre til behandling. 

Vedtak 
Enstemmig som innstillingen 
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Uttalelse til høringsutkast fra Norges fjellstyresamband til NOU 2018:11 Ny fjellov 

Sakspapir: 
Høringsuttale fra Norges fjellstyresamband 
NOU 2018:11 Ny fjellov 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-11/id2605120/ 

Sekretærens kommentar 
Norges fjellstyresamband har laget et foreløpig høringsuttalelse, sendt med e-post, der de 
inviterer fjellstyrene til å komme med innspill og synspunkter på utkastet.  

Det ble på samlingen på Hell/Værnes lagt stor vekt på ny fjellov, og høringsuttalelsen fra 
Norges fjellstyresamband. Det ble poengtert at det var viktig at uttalelsene som kommer fra 
fjellstyrene var samlende.  

For å lese høingsuttalelsen se linken under. 

NFS foreløpige høringsuttalese: 

https://static1.squarespace.com/static/59c8c9e112abd9f4e1fffd47/t/5c1219cacd8366e685 
1132b8/1544690123910/H%C3%B8ringsuttalelseNFS0512+%28002%29+%28002%29.pdf  

Spesielt for Sunndal fjellstyre 

Hovedmomentene i den nye loven går ut på å slå sammen allmenningsstyrer og fjellstyrer, 
dette er noe vi ikke blir berørt av i Sunndal fjellstyre.  
Det er også i NOU et stort flertall for en rekke forskjellige synspunkter, men det er et 
mindretall som er uenig. Slik som det kommer frem av høringsuttalelsen fra NFS.  

Det viktigste Sunndal fjellstyre kan bidra med, er å støtte oppunder det arbeidet NFS har lagt 
ned i dette, slik at høringsuttalelsen fra NFS blir sterkest mulig.  

Forslag til vedtak 
Sunndal fjellstyre stiller seg i bak høringsuttalelsen fra Norges Fjellstyresamband. 

Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-11/id2605120/
https://static1.squarespace.com/static/59c8c9e112abd9f4e1fffd47/t/5c1219cacd8366e6851132b8/1544690123910/H%C3%B8ringsuttalelseNFS0512+%28002%29+%28002%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59c8c9e112abd9f4e1fffd47/t/5c1219cacd8366e6851132b8/1544690123910/H%C3%B8ringsuttalelseNFS0512+%28002%29+%28002%29.pdf
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Innspill til Sunndal kommune vedr. Revisjonsvilkårene for Auraanleggene. 

Dokumenter: 
https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/ifc812afa-2502-45fb-8790-
cb8ffb98d6fb/statkraft-energi-as-aurareguleringene-revisjon-av-konsesjonsvilkar-nves-
innstilling.pdf  

Sekretærens kommentar 

Etter en prosess som har tatt mange år har endelig NVE kommet med sin innstilling til olje og 
energidepartementet angående revisjonsvilkårene for Auraanleggene.  

Hovedkonklusjonen er vel at NVE anbefaler det meste slik som Statkraft ønsker. Les hele 
dokumentet i linken over. 

Sunndal kommune har bedt om at befolkningen og lag og organisasjoner skal komme med 
innspill til kommunen på temaet, og derfor tas dette opp som sak på det først styremøte. 
Fjellstyret er ikke høringspart, men kommunene er.  

Da denne prosessen startet leverte Sunndal fjellstyre følgende 

Sunndal Fjellstyre, uttalelse 2.3.2006 (200304170-12): 
Sunndal Fjellstyre vedtar å gjenta og presisere følgende 4 punkter fra fjellstyresak nr. 
2812004 
"Revisjon av konsesjonsvilkårene - Aurautbyggingen": 46 
Bilveier 
SF ønsker at de veiene som i dag er i bruk og bygd av utbyggeren opprettholdes for framtida 
med en standard som kreves for at vanlige personbiler kan ta seg fram. Dette kravet gjelder 
veiene gjennom Torbudalen, til Skravdalen og til Reinsvatnet. SF viser til 
Reguleringsbestemmelser fra 10. juni 1959, punkt 6. Opprydding 
SF ønsker at: 
1. steinbruddene ved Osbu planeres og tilsåes
2. rester etter damutbyggingsarbeidet fjernes
3. telefonlinjen fram til oppsynshytta ved Langvatnet nedtas og fjernes
4. linken med byggverk på Torbuhøa fjernes når behovet for anlegget ikke lenger er tilstede
5. jernstengene for merking av adkomstveien til linken fjernes
6. oppryddingsarbeidet etter første anleggsperiode fortsetter
Oppdrag/utsetting av båter
SF ønsker at det bygges anlegg for oppdrag/utsetting av båter (vorrer) der det er nødvendig.
I første omgang utenfor SF's naust ved Reinsvatnet.
Vannstand
SF ønsker at det opprettholdes en minstevannstand etter avtale for framtida. Det er spesielt

viktig at vannstanden holdes på et stabilt nivå i og etter gytetida.

https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/ifc812afa-2502-45fb-8790-cb8ffb98d6fb/statkraft-energi-as-aurareguleringene-revisjon-av-konsesjonsvilkar-nves-innstilling.pdf
https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/ifc812afa-2502-45fb-8790-cb8ffb98d6fb/statkraft-energi-as-aurareguleringene-revisjon-av-konsesjonsvilkar-nves-innstilling.pdf
https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/ifc812afa-2502-45fb-8790-cb8ffb98d6fb/statkraft-energi-as-aurareguleringene-revisjon-av-konsesjonsvilkar-nves-innstilling.pdf
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 «krav/uttalelse»  
Sunndal Fjellstyre ønsker gjennomført en del oppryddingstiltak etter anleggsarbeid i 
forbindelse med reguleringsanleggene. Sunndal Fjellstyre ønsker videre at det bygges anlegg 
for oppdrag og utsetting av båter i Reinsvatnet, samt at det opprettholdes en stabil 
minstevannstand, spesielt i og etter gytetiden. 

Forslag til vedtak. 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

Evt. at det settes ned en arbeidsgruppe som går i dialog med kommune. 

Sekretæren utarbeider en høringsuttalelse til kommunen og OED.  

*bekker i reguleringssonen
Utsetting av båt ved Reinsvatnet.
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Evaluering av revisor/ny revisor 

Sekretærens kommentar 

Det to siste årene har revisor tatt seg godt betalt for revideringen av fjellstyrets regnskap, og 
revideringen har vært under en vær kritikk. Ikke har revisorselskapet overholdt tidsfristene, 
og ikke har de hatt noe å påpeke regnskapet til fjellstyret.  

Til tross for dette, har kostnadene økt med over 100 % fra 2016 og til i dag. Derfor ønsker nå 
sekretæren å innhente priser fra andre revisorselskaper i håp om at kostnadene kan gå ned, 
og bli utført til riktig tid.  

Ulempene med dette er at evt. ny revisor må sette seg inn i de spesielle reglene som gjelder 
for føring av regnskapet fra Statskog, noe som kan ta tid. 

Sekretærens forslag til vedtak 

Sekretæren tar kontakt med andre revisorfirmaer for å høre om de er villig til å inngå en 
avtale med fjellstyret angående pris på revisjon og overholdelse av frister.  

Vedtak: 

Sekretæren forhører seg med andre revisorsselskaper angående et «pristak» for 
revisjonen 
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