
SUNNDAL FJELLSTYRE 
Postboks 57 

6601 Sunndalsøra 

 

 
 

STYREMØTE 
I SUNNDAL FJELLSTYRE        MANDAG 18. Desember 2018  
 
 
 
Møtet avholdes i Sunndal kulturhus kl. 16.00 vi starter med en juletallerken. 
 
 
 
Sakliste 
 26. Referatsaker 
 27. Oppsummering reinsjakta 2018 

28. Fiskeutsetting 2019 
29.  Søknad fra Torbudalen hytteierforening om økonomisk støtte til utbedring av     
Tursti Skålvollen - Geitodalen. 
30. Styrets godtgjøring  
31. Eventuelt 
 

 
 
Vel møtt! 
 
 
 
Kari Marie Jenstad       Bjørn Sæther 
Leder         Sekretær 
 
 
 
 
 
Til stede: 
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Sak nr. J.nr. Dato 

26/2018                                                                                                         18. Desember 2018 

 
REFERATSAKER: 
 
40. Tillatelse til helikopterlandinger på vann i verneområdene for vannprøvetaking  
41. Tilsagn Statskog, tilskudd til oppsyn i statsallmeninger for 2018. 
42. Regelverk hjort/elgjakt- Fjellstyresambandet.  
43. Program Villreinseminar 
44.  Arbeidsmøte Inatur 
45. Fiskeutsetting Eikesdalen 2018-2  
46. Svar på søknad -  Transport med snøskuter til hytte Gløpstugu i Litj-Glupen - Sivert 
Gravem 
47.  Eikesdalsvatnet LVO. Ikke omsøkte tiltak på / ved Reinsvassbu. Ber om kommentar. 
48. Dispensasjon - Torbudalen BVO - Utvidelse av seterbu og meieri nytt seterfjøs 
Torbuvollen 
49. Dispensasjon -Åmotan-Grøvudalen LVO - Søknad om å utbedre skutertrase   sti i nedre 
del av Geitådalen - Torbudalen hytteeierforening 
50. Dovrefjell nasjonalparkstyre - ekstraordinært møte e-post 16 08 2018 - innkalling og 
sakliste 
51. Dovrefjell nasjonalparkstyre - Møte 1 10 2018 - innkalling og sakliste 
52. Protokoll - møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 01 10 2018 
 
53. Sak 16-2018 Protokoll Uttalelse til høring av søknad om rivning av høyløe og bygging av 
ny driftsbygning 
 

 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering 
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Sak nr. J.nr. Dato 

27/2018                                                                                                         18. Desember 2018 

 

Oppsummering villreinjakta 2018. 
 
 

Fellingsresultat 2018 
 
Sakspapir: 
 
 
Sekretærens kommentarer: 
 
Fellingsresultatet for hele Snøhetta i 2018 endte på 606 av 1350 dyr, noe som gir en 
fellingsprosent på 44,9. 
 
Snøhetta øst: 
 
Fellingsresultatet for Snøhetta øst endte på 436 av 950, noe som gir en fellingsprosent 45,9. 
Dette etter at jakta ble utvidet med en uke.  
 
Under kalvetellingen i sommer ble det funnet 578 kalver og 1482 simle/ungdyr. Det gir da ca. 
39 kalver pr 100 simle/ungdyr. 
 
Siden det da er en større tilvekst enn uttak i bestanden i år, er nok villreinstammen på øst 
noe voksende. 
Under minimumstellingen i 2018 ble det funnet 1483 dyr, noe som var mindre enn 
forventet. Tellingen ansees som mislykket. 
 
Under årets jakt ble fellingsfordelingen av de 436 dyrene på øst slik: 
 

Alder/kjønn Kvote Antall felte Fellingsprosent 
av tildelt kvote 

Prosentfordeling 
av felte 

Prosentvis 
fordelt kvote/ 
vedtatt ønsket 
fellingsfordeling 

Bukk 2,5+ 
(fritt og 
kluftbukk) 

332 
(95+237) 

92 92/332*100 
27,7% 

92/436*100 
21,1% 

35% (10%+25%) 

Simle/ungdyr 309 233 233/309*100 
75,4% 

233/436*100 
53,4% 

32,5% 

Kalv 309 111 111/309*100 
35,9% 

111/436*100 
25,45% 

32,5% 

Sum 950 436 45,9 % 100%  
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Snøhetta vest: 
 
Fellingsresultatet på Snøhetta vest endte på 170 av 400 dyr, noe som gir en fellingsprosent 
på 42,5.  
Dette etter jakta ble utvidet med en uke. 
 
Under kalvetellingen i sommer ble det funnet 178 kalver og 365 simler/ungdyr. Det gir 48,8 
kalver pr. 100 simle/ungdyr.  
 
Siden det ble funnet et så lite antall fostringsdyr under kalvetellingen, er det rimelig å anta at 
stammen også på vest er økende.  
 

 
På grunn av årets lave fellingsresultat, må Snøhetta villreinutvalg starte diskusjonen på 
hvilke tiltak som kan iverksettes for å forbedre fellingsresultatene til neste år. Sekretæren 
ønsker konkrete forslag som Reinsutvalget i Sunndal kan fremme til neste styremøte i SVU. 
Forslagene skal endelig behandles i årsmøtet i SVU.  
 
Sekretærens forslag til vedtak: 
 

Reinsjakta 2018 tas til orientering.  
 
Vedtak: Reinsjakta 2018 tas til orientering. 
 
  

Alder/kjønn Kvote Antall 
felte 

Fellingsprosent 
av tildelt kvote 

Prosentfordeling 
av felte  

Prosentvis  fordelt 
kvote/vedtatt ønsket 
fellingsfordeling  

Bukk 2,5+ 
(fritt og 
kluftbukk) 

140 
(60+80) 

41 (41/140*100) 
29,2 % 

(41/170*100) 
24,1% 

40% (15%+20%) 

Simle/ungdyr 130 86 (86/130*100) 
66,2% 

(86/170*100) 
50,5% 

30% 

Kalv 130 43 (43/130*100) 
33,07% 

(43/170*100) 
25,2% 

30% 

Sum 400 170 (170/400*100) 
42,5% 

100%  
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Sak nr. J.nr. Dato 
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Fiskeutsetting vinteren 2019 
 
Sakspapir:  
 
 
Sekretærens kommentarer: 
 
Dette er tilsvarende sak som kom opp på siste møte før jul i fjor, saken tas opp igjen i år, da 
settefiskanlegget i Eikesdalen ikke klarte å levere yngel mens det fortsatt var snøscooterføre 
i fjor. Derfor ble det ikke satt ut fisk i 4 av de 7 vannene som omsøkt. Fjellstyret søker nå på 
nytt om å få sette ut fisk i disse vannene i 2019. 
 
Sunndal fjellstyre har over 100 fiskevann i statsallmenningen. De aller fleste har ingen 
produksjon og må ha utsetting av yngel for å bestå som fiskevann.  
Sunndal fjellstyre har siden tidlig på 80-tallet satt ut yngel i forskjellige vann i 
statsallmenningen om sommeren. Til å begynne med ble utsettingen foretatt med fly, senere 
til fots. Problemet med utsetting om sommeren er tiden som brukes fra yngelen kommer i 
poser til de blir satt ut. Det beregnes ca 3 timer før oksygenet i posen er oppbrukt. Med 
utsetting om vinteren forlenges denne tiden betraktelig, helt opp mot 12 timer. 
Sunndal fjellstyre hadde tidligere dispensasjon for å ta yngel fra FOSA. Vi er nå i pålagt å ta 
fra Eikesdalen settefiskanlegg. De kan nå levere 1-årsyngel. 
Det er blitt søkt Møre og Romsdal fylkeskommune om tillatelse til utsett i 4 vann, totalt 700 
yngel. Vi fikk, etter søknad i 2013 og 2015 hos Nasjonalparkstyret tillatelse til å sette ut yngel 
samt dispensasjon fra motorferdselsloven for utfrakt.  
 
Følgende vann er planlagt utsatt 1-årsyngel i 2019: 

 

 Grønnliskarsvatnet 200 

 Nedre Salhøtjønn 200 

 Gråhøvatna 100 i hver av de 2 

 Skiråvatnet 200 

Utsettingen er planlagt i mars/april 2019 
 
Sekretærens forslag til vedtak: 
 
Det settes ut 700 1-års yngel etter sekretærens forslag. 
Vedtak: enstemmig som innstillingen   
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Sak nr. J.nr. Dato 
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Søknad fra Torbudalen hytteierforening om økonomisk støtte til utbedring av tursti 
Skålvollen - Geitodalen. 
 
 
Sekretærens kommentar: 
 
Torbudalen hytteeierforening søker om 20 000,- til utbedring av turstien fra Skålvollen til 
Geitodalen. Dette for å få en mye lettere snøscootertrase gjennom vinteren, og en finere og 
mer turistvennlig sti om sommeren.  
 
Hytteierforeningen har fått tillatelse fra Dovrefjell nasjonalparkstyre og Sunndal kommune til 
å gjennomføre en rekke tiltak for å forbedre stien. Det er også søkt om spillemidler for den 
delen som omfatter turstien, men den søknaden er ikke behandlet enda. Den er med på en 
prioritert liste hos kommunen.  
 
Det er allerede startet noe dugnadsarbeid med turstien, men vil i hovedsak starte i 2019.  
 
Vinterruta gjennom Geitodalen er en trase som fjellstyret bruker ofte for å komme seg inn i 
fjellet i forbindelse med utkjøring av ved og proviant til utleiehyttene, den er krevende å 
kjøre, og en utbedring vil være til stor hjelp for fjellstyret.  
 
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. 
Siden det allerede er bevilget penger til brøyting og til Røde kors er det ca 10 000,- igjen som 
kan brukes til allmennyttig formål. 
 
Derfor innstiller sekretæren på at det bevilges 10 000,- i 2018. Det innstilles på bare halve 
beløpet på grunn av at fjellstyret har brukt opp andelen som kan brukes på allmennyttige 
formål. 
 
 
Sekretærens forslag til vedtak 
 
Sunndal fjellstyre innvilger å bevilge 10 000,- til utbedring av Turstien mellom Skålvollen og 
Geitodalen i 2018.  
 
 
Vedtak 
Enstemmig som innstillingen.  
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Styrets godtgjøring 
 
Sekretærens kommentar: 
 
Godtgjørelse til fjellstyrets leder og medlemmer ble sist behandlet i sak 14/2016 på møtet 
den 8.Februar. 2016, og styret den gangen følgende vedtak:  
 
Styreleder i Sunndal fjellstyre gis årlig godtgjøring lik utvalgsledere i Sunndal kommune- 
Møtegodtgjørelse for leder og medlemmer følger sats pr. møte etter gruppe II  
 
Vedtaket ble sendt over til Sunndal Kommune for behandling. Saken er registrert inn i 
kommunens system, men ikke formelt behandlet av kommunestyret. (saken er registrert inn 
hos tidligere plansjef, og ikke videre behandlet i kommunestyret.) 
 
Sunndal kommunestyre behandlet i novembermøtet 2018 møtesatsene og 
styregodtgjørelsene for de ulike kommunale styrer og utvalg. Det kom da et forslag fra 
representanten E. Rød på godtgjørelse til Sunndal Fjellstyre som ikke samsvarer med 
vedtaket gjort i fjellstyre i 2016.  
 
Det er fjelloven § 7 som sier noe om hvem som skal fastsette styrets godtgjøring. Paragraf 7 
lyder slik: 
 
Fjelloven : § 7.Fjellstyremedlemene skal ha ei rimeleg godtgjersle for arbeidet. Godtgjersla 
vert fastsett av kommunestyret etter framlegg frå fjellstyret, og vert utgreia av fjellkassa, jfr. 
§ 11. Er det ikkje tilstrekkelege midlar i fjellkassa, vert godtgjersla utgreia av kommunekassa.  
 
Det å være styreleder i Sunndal fjellstyre medfører en del ekstraarbeid, både med 
arbeidsgiveransvar og attestering av regninger. Det er også en del forskjellige møter og 
samlinger som styreleder deltar på.  
 
Frem til år 2006 hadde styreleder 12 000,- i godtgjøring, mens i fra 2006 til 2016 hadde 
styreleder en godtgjøring på 18 000,-  
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Forslag til vedtak:  
 
Styreleder i Sunndal fjellstyre gis årlig godtgjøring lik utvalgsledere i Sunndal kommune i 
gruppe 1. Det vil si en godtgjøring pr. år tilsvarende 2,16 % av ordførerens godtgjøring 
gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023. 
 
Møtegodtgjørelse for ledere og medlemmer følger sats pr. møte etter gruppe II. 
gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 1,35 ‰ av ordførers godtgjøring, gjeldende fra 
1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023. 
 
 
Vedtaket oversendes Sunndal kommunestyre for endelig fastsetting  
 
Vedtak: Enstemmig  som innstillingen.  
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Eventuelt. 
  

 

 

1. Sekretæravtale med Snøhetta villreinutvalg. 

 

2. Ny fjellov 

 

 

 


