
 

STYREMØTE 
I SUNNDAL FJELLSTYRE        MANDAG 13. MAI 2019  
 
 
 
Møtet avholdes i Næringshagen kl.16.00, vi begynner med mat.  
 
 

Sakliste 
 
25. Referatsaker 
26. Søknad fra Ålvundfjord og Ålvundeid skytterlag, ang villreinkort til premie på 
skytterstemne 
27. Brev fra Arild Linseth – forslag til vedtak til Sunndal fjellstyre 
28. Invitasjon til befaring OED-Statkraft 
29. Endelig årsregnskap 
30. Endelig årsmelding.  
 
 
Vel møtt! 
 
Kari Marie Jenstad       Bjørn Sæther 
Leder         Sekretær 
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Referatsaker 

10.  Kjørebevis Langtjønnbua- vedtak fra Dovrefjell nasjonalparkstyre 

11. Dispensasjon for Leiekjørerne – vedtak fra Dovrefjell nasjonalparkstyre 

12. Aurareguleringene og villrein mars 2019-  Uttalelse fra «villreinalliansen»  

13. NVE si innstilling til revisjon av Aurareguleringane Aurarevisjonen uttale frå Nesset 

Fjellstyre 

14. 5. Avtaler med miljødirektoratet ang. tjenestekjøp.  

15. Kjøring over Råstu av leiekjørerne et 3. alternativ for påsketrafikken over fjellet 

16. Gjennomgang av resultatene fra årsmøte i Snøhetta villreinområde, ved kvoter, 

jaktsamarbeid osv.  

17. Matrikuleringssak- hytteeier Torbudalen 

18. Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 03 05 2019 - Innkalling og sakspapirer 

19. Dovrefjell nasjonalparkstyre 03.05.2019 - godkjent protokoll  

20. Avtale med Driva Elveeierlag- Sekretæravtale- 
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Søknad fra Ålvundfjord og Ålvundeid skytterlag, ang villreinkort til premie på skytterstemne  

Saksopplysninger 

Styret i Ålvundfjord og Ålvundeid skytterlag har kommet med en forespørsel om å få kjøpe et 

reinskort av Sunndal fjellstyre, som skal være en uttrekkspremie blant deltagerne i 

jaktfeltstemne som de arrangerer. 

Årsaken til dette er at de siste årene har det vært lav deltagelse, og styret i skytterlaget tror 

at t reinskort kan være med på å øke deltagelsen. Styre i skytterlaget opplyser også om at 

jaktfeltskyting foregår på forskjellige hold, typer mål og forskjellige skytterstillinger, og at 

dette er med på å gi jegere et mer realistisk forhold til egne skyteferdigheter.  

Sekretærens kommentar 

Sekretæren er enig i at feltstevner er god trening for mange jegere, og at dette er et positivt 

tiltak som kan være med på å øke rekruteringen inn til slike stevner. Det er også mange som 

får seg en overraskelse over egne skyteferdigheter i forskjellige stillinger og over forskjellige 

avstander.  

For sesongen 2019, er det slik at Sunndal fjellstyre ikke lenger trenger å holde av kort til 

Reinsutvalget i Sunndal for å «betale» Dovre fjellstyre for overgangsavtaler dit. (Dette har 

etter den siste avtalen vært 1. fritt dyr, 1 kluftbukk 1 simle/ungdyr og 1 kalv. )  

Dette medfører at fjellstyret har flere kort som er med på trekkingen til jegere, og derfor har 

vi da muligheten til å «flytte/selge» disse kortene til de som viser interesse. 

Nå har fjellstyre mottatt en konkret henvendelse fra Å&Å skytterlag, men det kan kanskje 

være en mulighet for fjellstyre og ha noen få villreinkort/småviltkort som premier til lag og 

organisasjoner som vil ha dette som premier for sine arrangement.  

 

Forslag til vedtak 

Sunndal fjellstyre selger et kluftbukkort til innenbygdspris til Ålvundfjord og Ålvundeid 

skytterlag for jaktsesongen 2019.   
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Saksopplysninger 

Sunndal fjellstyre mottok et brev fra Arild Linseth datert 28.03.2019. angående Turisme og 

villcamping med bobil langs Aursjøveien. 

Brevet kommer på grunn av et vedtak i Dovrefjell nasjonalparkstyre i fra 2017, og som en 

bekymret bruker av Torbudalen. I brevet fremgår det bekymringer omkring den stadig 

økende turismen langs Aursjøveien og spesielt med tanke på bobiler som camper på enhver 

sidelomme av veien, og da spesielt ved Skarvdalselva 

I brevet er det også forslag til vedtak som fjellstyre bør diskutere 

1. Kommunen bevilger midler til godkjent bobilcamping med fasiliteter i det tidligere 

masseuttaket/ steinbruddet ved Osbudammen. Mye ligger til rette allerede. 

2. Fjellstyret søker å redusere mulighetene for avkjøring og omgjøre innvilget utvidelse av 

dagens parkeringsmuligheter langs vegen ved Skarvdalselva. 

3. Fjellstyret søker om lov til å fylle på noen centimeter masse for å tilrettelegge for ryddig 

parkering ved enden av Skarvdalsvegen før bakken ned mot elva, omlag 500 meter før 

Grønvollen. Samt stenge vegen videre ned mot elva. En gang eller to hvert år er det relativt 

stort parkeringsbehov I dette området, I forbindelse med jakt og dugnader på Raubergshytta. 

 

Sekretærens kommentar 

Her kommer en kort kommentar til de 3 konkrete punktene i brevet.  

1. Forslaget om godkjent bobilcamp med fasiliteter i det tidligere 

masseuttaket/Steinbruddet ved Osbudammen er et godt forslag. Sunndal fjellstyre 

bør være positive til dette tiltaket, og det må være med inn i arbeidet med 

revideringen av forvaltningsplanen for Dovrefjell. Dette er noe som fjellstyre bør 

være positive til.  

2. Når det gjelder den tidligere tillatelsen fra 2017, er det lite fjellstyret får gjort med 

den. Fjellstyre har også tilrettelagt for at funksjonshemmede kan fiske ved den ene av 

avkjøringene ved Skarvdalselva. Det og begynne og begrense denne er ikke bra for 

allmenheten. Det som derimot har vært positivt er om skille mellom avkjøring og 

utmark har blitt mer tydelig. En liten avgrensning og ikke noen stor utvidelse.  

Her tror jeg også et avklaringsmøte med kommunen og veiselskapet, vedr. deres 

tanker angående parkeringsplassene har vært på sin plass.  

3. Dette punktet er også noe som må tas opp i kommunen og ved revidering av 

forvaltningsplanen, fjellstyre bør absolutt se positivt på en avklaring i rundt område 



ved enden av Skarvdalsvegen, samt at parkeringen må avgrensens imot utmark, slik 

at fjellbrukere slepper og komme ned til, forelegg om parkering i utmark.  

Forslag til vedtak 

Sunndal fjellstyre tar initiativ til et møte mellom Sunndal kommune og representanter fra 

veiselskapet for å få bedre klarhet i hva som er tenkt utbedret og prøve å komme til en 

samlet løsning som er bra for allmenheten.  

Sunndal fjellstyre vil også påpeke at det er ikke de som har veiansvar, men at de er positive 

for tilrettelegging som er bra for allmenheten.   
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Saksopplysninger 

I forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene for Aurareguleringen er representanter fra 

Sunndal fjellstyre invitert med. Befaringen vil finne sted 11. og 12. juni, hvor de er i 

Sunndal/Nesset den 11. og Lesja den 12.  

 

Forslag til vedtak 

Ingen forslag til vedtak.   
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Regnskap 2018 
 
Det ble på styremøte den 11. februar vedtatt at regnskapet godkjennes i ny sak når 
regnskapet er ferdig.  
 
Sekretærens kommentar 
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 27 188,- Se vedleggene for mer utfyllende 
informasjon.  
 
Sekretærens forslag til vedtak 
 
Regnskapet godkjennes slik det foreligger. 
 

Vedtak:  
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Årsmelding 2018 

Det ble på styremøte 11. februar bestemt at årsmeldingen skulle legges frem på nytt når 

regnskapet endelig var ferdig. Nå er regnskapet ferdig og tallene i årsmeldingen er rettet opp 

etter dette. 

 

Forslag til vedtak 

Årsmeldingen godkjennes slik som fremlagt. 


