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6601 Sunndalsøra 

 

 
 

STYREMØTE 
I SUNNDAL FJELLSTYRE        MANDAG 13. August 2018  
 

Protokoll 
 
Møtet avholdes i Næringshagen kl.16.00 
 
 
 
Sakliste 
 20. Referatsaker 
 21. Rypejakt 2018 

22. Søknad Sunndal Røde kors. 
23. Informasjon reinsjakt 
24. Kjøp av ny henger med kapell 
25. Eventuelt 
 

 
 
Vel møtt! 
 
 
 
Kari Marie Jenstad       Bjørn Sæther 
Leder         Sekretær 
 
 
 
 
 
Til stede: Kari Marie Jenstad, Olav Sødeberg, Erling Rød, og Marta Perez  
Forfall: Ole Furu, vara Astrid Seter ble innkalt hadde ikke mulighet til å stille. 
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REFERATSAKER: 
 
13. referat fra Snøskutermøte 
14. Søknad om viltfondsmidler, og svar fra Sunndal kommune. 
15. Innkalling årsmøte fjellstyrene i Oppland 
16. Etterspørsel  av informasjon om fiskeutsetting, Dovrefjell nasjonalparkstyre 
17. Innkjøp av ny båt alufish, 360. etter styresak 
18. Eiendomsskatt Sunndal kommune 
19.  KLP- kontoutskrift 2017 
20. Helikopter tillatelse Reinsvatnet  
21. Utbetaling av tilskudd til villreintiltak 
22. Godtgjørelse Egil Vågan villreinarbeid 
23. utlysning midler fjellstyrene 2018 – NFS  
24. Svar på søknad om bruk av båt over reinsvatnet for frakt av felt villrein 
25. Søknad om kantslått langs Aursjøveien  
26. Svar på søknad om kantslått 
27. utsetting av fisk 
28. NFS landsmøte 
29. Ny reiselivstrategi- Sunndal kommune 
30. Tillatelse motorferdsel Torbudalen – Rune Gikling 
31. Tillatelse til transport med elgtrekk – Torbudalen – Pål Jon Bakk 
32. Støtte generell rekruteringstiltak 
33. Støtte rekruteringstiltak innvandrer 
34. Rapport Røde kors, rekrutering friluftsliv innvandrerbakgrunn 
35. Revisjonsberetning 
36. tinglysing nausttomt 
37. Avslag sunndal energi. 
38. vipps avtale 
39. Tilsagn om tilskudd fra Statskog 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tatt til orientering  
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Rypejakta 2018 
 
 
Sekretærens kommentar: 
 
Det ble under sak 06-18 justert prisene for rypejakta, og bestemt at jakttiden, bag-limits og 
andre reguleringer skulle bli bestemt når takseringsresultatene foreligger. 
 
Den informasjonen vi har over takseringen til nå er at det er funnet 6 kull og 1 tomt par. Med 
mellom 5 og 8 kyllinger i kullene. Men det vil foreligge mer informasjon under møte den 
13.8.  
 

 
Foreløpig graf til og med 2017. 
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Siden det var fredning i 2015 har vi ingen data fra dette året når det gjelder jaktuttak, men 
rapporteringen i fra inatur viser at det ble skutt færre ryper i 2017 enn i 2016.  
 

 
 

 
Som figuren viser solgte ikke fjellstyre døgnkort i 2016, så derfor er nok mye av 3-
døgnkortene i fra 2016 blitt til 1-døgnskort i 2017.  
Det ble solgt omtrent samme antall kort 149 i 2016 og 151 2017, via inatur.  
 
Generelle betraktninger for 2018.  
Det kan virke som om lirypebestanden i Torbudalen har hatt en positiv sesong, med mye 
stamfugl i vinter, og gode forhold under klekkinga i vår. Det virker også som om det var 
veldig tidlig klekking, for kyllingene var tidlig flygedyktige.  
Dersom observasjonene av fjellrype stemmer overens med takseringen av lirype kan det 
være rom for åpning av jakt utenfor Torbudalen biotopvernområde, inkludert områder 
mellom Torbudalen biotopvernområde og grense Nesset fra bilvei på Torbuhalsen til 
vannskillet i Vakkerdalen. 
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Siden vinterens inntog i Torbudalen er uforutsigbar, og våre fjellrypejaktområder ligger høyt 
til fjells, ser ikke sekretæren noe grunnlag for å stanse jakta før 23.12. På grunn av det 
positive inntrykket sekretæren har over årets bestand av fjellrype etter sine observasjoner i 
fjellet foreslås det en bag-limit på 2 ryper pr. jeger pr. dag. 
 
Nesset fjellstyre har åpnet for rypejakt fra og med 17.9.2018. Det bør derfor være 
samkjøring i området Torbuhalsen til Vakkerdalen. Sekretærens forslag blir derfor at 
området vest for veien, og biotopvernområdet mot grenset Nesset åpnes for rypejakt fra 
den 17.9, mens området øst for veien over biotopvernområdet åpnes for rypejakt i fra 10.09. 
(Det vil bli lagt frem et kart under styremøte som viser dette.) 
 Dette for å ta hensyn til villreinjegerne på Sunndal vest, for å få en best mulig 
fellingsprosent.  
Dette vil heller ikke påvirke hjort og elgjakten i Torbudalen, da den foregår i hovedsak i 
biotopvernområdet.  
Til neste år vil all salg av jaktkort gå igjennom inatur, også det som blir solgt i fra butikk. Det 
vil da bli et bedre datagrunnlag og jobbe ut ifra.  
 
 
Sekretærens forslag til vedtak: 
 
All jakt på rype og hare er forbudt i Torbudalen biotopvernområde og hytteområdene i 
Torbudalen. 
 
Det åpnes for jakt på ryper og hare i Sunndal statsallmenning øst for Torbudalen  
biotopvernområdet i fra 10.9 til 23.12.  
Det innføres en bag-limit på 2 ryper pr dag.  
 
Vest for biotopvernområdet mot grense Nesset åpnes det ikke for jakt før 17.9. til etter 
reinsjakta er ferdig.  
Jakt på hare med hund utenfor Torbudalen biotopvernområde er tillatt.  
 
Sekretæren tar en gjennomgang med takseringsmannskapet på hvordan fjellstyret ønsker 
takseringen i fremtiden, og om det skal vurderes og gjøre endringer i takseringen og evt, 
åpne noen områder for jakt i Torbudalen som ikke ligger rundt hytteområdene, og som ikke 
kommer i konflikt med elg og hjortejakten. Dette må i tilfelle bli et meget begrenset jakt, 
hvor det blir laget jaktfelter, som det må søkes på. Dette kommer evt. som en ny sak i et 
annet møte.  
 
Vedtak: 
 
Som sekretærens innstilling enstemmig.  
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Søknad fra Røde kors Sunndal. 
Resyme fra turen fra Røde Kors:  
For 3 året på rad arrangerte vi fiske- og overnattingstur ved Purktjønna  for enslige 
mindreårige, bosatt ungdom i Sunndal. Dette er et samarbeid mellom Sunndal Kommune 
ved Internasjonal skole, Sunndal Røde Kors og Fjellstyret. 
I år gikk turen fra fredag 6 til søndag 8 juli. 5 ungdommer deltok; 4 gutter og 1 jente. 2 av 
guttene er fra Syria, de øvrige kommer fra Eritrea. I tillegg til Bjørn Sæther fra Fjellstyret 
deltok Magnar Lervik og Heidi Mellingen fra Røde Kors. 
Ungdommene får trening i å sette opp telt, ro båt, fiske både med stang og garn, samt 
hvordan leve ute i naturen både med tanke på mat, hygiene og varme. Hva slags klær og 
fottøy som fungerer er også læring, hvor kaldt det blir om natten, hva skjer når det regner på 
teltet osv. Mye nytt som det er flott at ungdommene får trening i å mestre. Ting som kanskje 
ikke vi nordmenn reflekterer særlig over da vi har gjort det mange ganger i løpet av 
oppveksten sammen med våre foreldre... 
Det ble fisk; noen på stang og noen gikk i garnet. Disse ble stekt og spist på lørdagen. Vi 
hadde med bålpanne som ble plassert midt i lavvoen pga brannfaren, og det fungerte sånn 
nogenlunde. Mye røyk ble det, dessverre.  
I tillegg var vi på seterbesøk og sightseeing bort til Aursjøen. På seteren fikk vi nærkontakt 
både med kalver og geiter. Det er alltid gledelig å se hvor fengende det er med forskjellige 
husdyr. Denne aktiviteten var ny av året, og ble veldig godt mottatt. 
 
Søndag brøt vi leir etter en sakte brunsj, og alle var fornøyd med turen og syntes den var 
passe lang. Vi gjentar gjerne turen neste år også! 
Tusen takk til Sunndal Fjellstyre ved Bjørn for flott samarbeid. 
Sekretærens kommentarer: 
 
Sunndal fjellstyres arrangerte helga 6 - 8.7.2018 leir for mindreårige asylsøkere i Torbudalen. 
Overnatting i telt. 
Sunndal røde kors hadde alle forberedelse inkludert matinnkjøp, formøte med deltakere, 
kjøring samt 2 personer som ledere under gjennomføringen sammen med fjelloppsynet. 
Fjellstyret har hatt innkjøp lite innkjøp av utstyr i år i forhold til tidligere og sekretæren 
støtter derfor søknaden fra Røde Kors. 
Etter søknad til NFS ble Sunndal fjellstyre tildelt kr. 20000.- til denne leiren. Samt at vi 
mottok 5000,- fra Villreinnemda i Snøhetta og Knutshø.  
 
Sunndal Røde kors søker om støtte kr. 10000.- i forbindelse med forarbeid og gjennomføring 
av leir for mindreårige asylsøkere. 
Sekretærens forslag til vedtak: 
 
Søknaden om kr. 10000.- (titusen) innvilges i sin helhet. 
Vedtak:  

Som sekretærens innstilling enstemmig.  
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Diverse informasjon for reinsjakta 2018. 
 
Vedlegg: møtereferat årsmøte Snøhetta villreinutvalg. 
 
Sekretærens kommentar: 

 Kvoter øst: 950, vest 400 

 Jakttid. 20.8- 16.9 

 Kvotefordeling som i fjor på øst, liten endring på vest 

 Samarbeid, indre fjelles jaktområde på øst fra dag 1, så lenge man går fra egen 
kommune. Ingen åpne grenser 

 Forandringer i jegerkontrakten 

 Jegere med statsallmenningskort: 120 

 Jegermøte tirsdag 14.8 

 Overgangsavtaler på vest. 

 Ny finansiering av oppsynsordningen mellom fjellstyret og de private 
rettighetshaverne 

 
Sekretærens forslag til vedtak 
 
Tas til etterretning.  
 
 
Vedtak: 
 
 
Som sekretærens innstilling enstemmig.  
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Ny henger med kapell 
 
 
Sekretærens kommentar: 
 
Etter at det ble inngått en ny avtale med statens naturoppsyn (SNO) vinteren 2018 angående 
rovviltkontakt, og arbeid med rovviltsporing, ser jeg som sekretær det som en stor fordel å 
ha kunnet gått til innkjøp av en ny henger med kapell, for å frakte snøskuteren på.  
Dette på grunn av at veiene på vinteren ofte er våte og saltet, og snøskuteren blir ikke 
seende ut etter en kort tur.  
Det ville vært svært mye enklere om man kunne kjørt skuteren inn på kapellhengeren, da 
dette sparer meg som fjelloppsyn mye arbeid med renhold og vedlikehold.  
På grunn av avtalen med SNO, har også mengden med snøskuterkjøring økt betraktelig, og 
transportbehovet er mye større enn tidligere.  
 
Sekretæren har undersøkt en del i rundt angående pris, og ser at hengere med kapell ligger 
et sted i mellom 45 000,- og 80 000,- alt etter størrelsen, type kapell, vinterdekk osv.  
 
Sekretæren har også sendt ut en noen prisforespørsler, men har ennå ikke fått svar grunnet 
ferietid.  
Som en del av finansieringen av den nye hengeren kan fjellstyre selge den hengeren som er i 
bruk i dag.  
Siden økonomien i fjellstyret har vært positiv over flere år, og det ser foreløpig ut til å bli et 
positivt år, uten å sett for nøye i det foreløpige regnskapet. Foreslår sekretæren at fjellstyre 
går inn for å kjøpe en ny henger med kapell. 
 
Sekretærens forslag til vedtak. 
 
Sunndal fjellstyre går inn for å kjøpe ny henger med kapell til snøskuteren, dette for å lette 
på renhold og vedlikeholds tiden på skuteren.  
Det settes en øvre grense for hengeren på 80 000,-  
Den gamle hengeren selges på det private markedet via finn.no evt ved innbytte i kjøp av ny 
henger.  
 
Vedtak: 
 
Som sekretærens innstilling enstemmig. 
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Eventuelt. 
  

Ingen saker under eventuelt denne gangen.  


