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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 21.08.18. 

Sak 51.18 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 05.06.18. 
 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 05.06.18 ble godkjent.  

 

 

Sak 52.18 Ark   
Høring: midlertidig plassering av elgjakthusvære – Jaktlaget i Gutulia. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har for sin del ingen innvendinger mot at Fredheims jaktlag 

plasserer koier for bruk i elgjakta på Johan Gjessings tilleggsjord på «Moan». Dette 

under forutsetning at grunneiers retninglinjer følges og at plasseringen er begrenset til 

kontraktsperioden for jaktfeltet Gutulia.  

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed 

som følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

Engerdal fjellstyre har for sin del ingen innvendinger mot at Fredheims jaktlag 

plasserer koier for bruk i elgjakta på Johan Gjessings tilleggsjord på «Moan». Dette 

under forutsetning at grunneiers retninglinjer følges og at plasseringen er begrenset til 

kontraktsperioden for jaktfeltet Gutulia.  

 

 

Sak 53.18 Ark   
Høring: justering og anlegging av skiløype Kuhølskarven. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

1. Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at «Kuhølrunden» dras om som skissert.  

2. Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at det anlegges ny skiløype på strekningen 

Nybo – Skarven – inn på eksisterende skiløype ved Kuholskarven. Dette under 

forutsetning av at dyrket mark på Skarven ikke berøres med mindre bruker av denne 

godkjenner tiltaket samt at tiltaket ikke skader eksisterende tilrettelegginger som 

klopper, broer etc på eksisterede stier. 
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3. Det forutsettes at merking skjer på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med 

stimerkingen i området.  

Administrasjonens forlag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse blir dermed som 

følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

1. Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at «Kuhølrunden» dras om som skissert.  

2. Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at det anlegges ny skiløype på strekningen 

Nybo – Skarven – inn på eksisterende skiløype ved Kuholskarven. Dette under 

forutsetning av at dyrket mark på Skarven ikke berøres med mindre bruker av denne 

godkjenner tiltaket samt at tiltaket ikke skader eksisterende tilrettelegginger som 

klopper, broer etc på eksisterede stier. 

3. Det forutsettes at merking skjer på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med 

stimerkingen i området.  

 

 

Sak 54.18 Ark   
Høring: anlegging av tømmestasjon for bobiler - Blokkodden 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse:  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger mot at det etableres tømmestasjon for 

bobiler i tilknytning til Blokkodden Villmarksmuseum som omsøkt.  

Administrasjonens forlag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse blir dermed som 

følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger mot at det etableres tømmestasjon for 

bobiler i tilknytning til Blokkodden Villmarksmuseum som omsøkt.  

 

 

Sak 55.18 Ark   
Høring: søknad om oppsetting av bod – Veundåsen. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse:  

Engerdal fjellstyre viser til kommuneplanens bestemmelser i forhold til 

fritidsbebyggelse standard HA, og påpeker at dersom tillatelse gis som omsøkt vil det 

skape presedens for handtering av øvrig bebyggelse på setertun på statsallmenningen.  



  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 21.08.18 

3 

 

Fjellstyret har ingen innvendinger mot at eksisterende løe beliggende øst for seterstua 

flyttes nærmere øvrige bygninger og har heller ingen innvendinger til at denne 

restaureres og vedlikeholdes på en slik måte at bygningens historiske karakter 

beholdes.  

 

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag og tillegg (i kursiv) til administrasjonens forslag 

til uttalelse:  

Engerdal fjellstyre viser til kommuneplanens bestemmelser i forhold til 

fritidsbebyggelse standard HA, og påpeker at dersom tillatelse gis som omsøkt vil det 

skape presedens for handtering av øvrig bebyggelse på fritidseiendommer på 

statsallmenningen. Derfor bør tillatelse ikke gis. 

Fjellstyret har ingen innvendinger mot at eksisterende løe beliggende øst for seterstua 

flyttes nærmere øvrige bygninger og har heller ingen invendinger til at denne 

restaureres og vedlikeholdes på en slik måte at bygningens historiske karakter 

beholdes.  

Administrasjonens forslag til uttalelse med fjellstyrets endringer og tillegg enstemmig vedtatt. 

Fjellstyrets uttalelse blir dermed som følger:  

Fjellstyrets uttalelse:  

Engerdal fjellstyre viser til kommuneplanens bestemmelser i forhold til 

fritidsbebyggelse standard HA, og påpeker at dersom tillatelse gis som omsøkt vil det 

skape presedens for handtering av øvrig bebyggelse på fritidseiendommer på 

statsallmenningen. Derfor bør tillatelse ikke gis. 

Fjellstyret har ingen innvendinger mot at eksisterende løe beliggende øst for seterstua 

flyttes nærmere øvrige bygninger og har heller ingen innvendinger til at denne 

restaureres og vedlikeholdes på en slik måte at bygningens historiske karakter 

beholdes.  

 

 

Sak 56.18 Ark   
Høring: Solcellepaneler Femund Villmarksgrend 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse. 

Engerdal fjellstyre viser til kommuneplanens bestemmelser i forhold til 

fritidsbebyggelse standard HA, og påpeker at dersom tillatelse gis som omsøkt vil det 

skape presedens for handtering av saker om utvidelse av bebygd areal på andre 

fritidseiendommer på statsallmenningen.  
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Fjellstyret ser allikevel at det omsøkte tiltaket kan være en bedre miljømessig løsning 

enn framføring av strømlinje. Hvis problemstillingen dreier seg om å tillate oppsett av 

solcellepaneler som omsøkt kontra det å føre fram strømledning til hytta, bør søknaden 

imøtekommes.  

 

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag (i kursiv): 

Engerdal fjellstyre viser til kommuneplanens bestemmelser i forhold til 

fritidsbebyggelse standard HA, og påpeker at dersom tillatelse gis som omsøkt vil det 

skape presedens for handtering av saker om utvidelse av bebygd areal på andre 

fritidseiendommer på statsallmenningen. Derfor bør tillatelse ikke gis. 

Avsnitt to strykes. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. 

Fjellstyrets uttalelse blir dermed som følger:  

Fjellstyrets uttalelse:  

Engerdal fjellstyre viser til kommuneplanens bestemmelser i forhold til 

fritidsbebyggelse standard HA, og påpeker at dersom tillatelse gis som omsøkt vil det 

skape presedens for handtering av saker om utvidelse av bebygd areal på andre 

fritidseiendommer på statsallmenningen. Derfor bør tillatelse ikke gis. 

 

 

Sak 57.18 Ark   

Høring: søknad om oppføring av pumpehus Gjermundsvika 
 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre godkjenner ikke at det bores etter vann og anlegges pumpehus som 

omsøkt til fritidseiendommen 434/165/1/203 i Gjermundsvika. Begrunnelse: 

Vannanlegg til angjeldende hyttefelt er omtalt i kommunplanens arealdel som felles 

vannanlegg. Av hensyn til likebehandling og presedensvirkning kan Engerdal 

fjellstyre ikke anbefale søknaden. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse blir dermed 

som følger: 

Fjellstyrets uttalelse: 
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Engerdal fjellstyre godkjenner ikke at det bores etter vann og anlegges pumpehus som 

omsøkt til fritidseiendommen 434/165/1/203 i Gjermundsvika. Begrunnelse: 

Vannanlegg til angjeldende hyttefelt er omtalt i kommunplanens arealdel som felles 

vannanlegg. Av hensyn til likebehandling og presedensvirkning kan Engerdal 

fjellstyre ikke anbefale søknaden. 

 

 

Sak 58.18 Ark   
Høring: Bilvei fram til hytte Svartodden/Gjermundsvika.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Prinsippielt mener Engerdal fjellstyre at anleggelser av veier innenfor områder for 

fritidsbebyggelse skal skje i henhold til vedtatte planer. I dette konkrete tilfelle gjør det 

ikke det. Det ser allikevel ut til at merparten av de andre eiendommene i dette området 

har vei, og dersom grunneier og Engerdal kommune finner det rimelig å tillate 

anleggelse av vei som omsøkt, vil fjellstyret ikke motsette seg dette.  

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken utsettes. Før endelig realitetsbehandling bes Statskog SF om å gi en 

redegjørelse for hvordan saksbehandlingen har vært overfor hytteeierne som i dag har 

vei fram til hytta, samt når disse veiene er bygd. Før neste gangs behandling foretas 

det en befaring i hyttefeltet hvor også Statskog SF og Engerdal kommune inviteres til 

å delta.  

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:  

Fjellstyrets vedtak: 

Saken utsettes. Før endelig realitetsbehandling bes Statskog SF om å gi en 

redegjørelse for hvordan saksbehandlingen har vært overfor hytteeierne som i dag har 

vei fram til hytta, samt når disse veiene er bygd. Før neste gangs behandling foretas 

det en befaring i hyttefeltet hvor også Statskog SF og Engerdal kommune inviteres til 

å delta.  

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 21.08.18 

6 

 

 

 

Sak 59.18 Ark   

Høring: søknad om utvidet konsesjon for hjorteoppdrett - Martin Waldal jr.    
 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre stiller seg postitive til at det gis konsesjon for hjorteoppdrett på 

Valdalen Gård.  

Fjellstyret fremmet følgende tilleggsforslag til administrasjonens forslag:  

Engerdal fjellstyre stiller seg postitive til at det gis konsesjon for hjorteoppdrett for 

inntil 100 livdyr på Valdalen Gård.  

Administrasjonens forslag til uttalelse med fjellstyrets endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Fjellstyrets uttalelse blir dermed som følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

Engerdal fjellstyre stiller seg postitive til at det gis konsesjon for hjorteoppdrett for 

inntil 100 livdyr på Valdalen Gård.  

 

 

 

 

Sak 60.18 Ark   
Forespørsel om langtidsleie for Hansbekkoia. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre har til hensikt å leie ut sine fjellstyrehytter gjennom korttidsleie der 

tilbudet presenteres for interessenter gjennom nettbasert bestillingssystem som f.eks 

Inatur.no. Søknaden fra K.H. Bunsen om langtidsleie avslås.  

 

Fjellstyret fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag (i kursiv) til adm forslag 

Engerdal fjellstyre anser at korttidsutleie  er klart å foretrekke for å sikre 

allmennheten best mulig adgang til buene. Fjellstyret har til hensikt å leie ut sine 

fjellstyrebuer gjennom korttidsutleie der tilbudet presenteres for interessenter gjennom 

nettbasert bestillingssystem som f.eks inatur.no. Søker vil på den bakgrunn ha 

anledning til å tegne seg for leie. Søknaden om langtidsleie blir imidlertid avslått.   
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Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets endringer og tillegg enstemmig vedtatt. 

Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:  

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre anser at korttidsutleie  er klart å foretrekke for å sikre allmennheten 

best mulig adgang til buene. Fjellstyret har til hensikt å leie ut sine fjellstyrebuer 

gjennom korttidsutleie der tilbudet presenteres for interessenter gjennom nettbasert 

bestillingssystem som f.eks inatur.no. Søker vil på den bakgrunn ha anledning til å 

tegne seg for leie. Søknaden om langtidsleie blir imidlertid avslått.   

 

 

Sak 61.18 Ark   
Klage på administrativt vedtak om garnfiske for utenbygdsboende i Galthåen. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre har vurdert søknaden fra Anette Nordsveen og Tom Olav Haugene 

på nytt, og opprettholder vedtak av 12.06.18 i saken. Saken oversendes 

Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken utsettes til ny høringsrunde vedrørende fjellstyrets fiskeregeler er gjennomført. 

 

Fjellstyrets forslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:  

Fjellstyrets vedtak:  

Saken utsettes til ny høringsrunde vedrørende fjellstyrets fiskeregeler er gjennomført. 
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Sak 62.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Søknad om midlertidig inngjerding av beite – Fanny Tollebeke 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Fanny Tollebeke og Diedrik van Oost gis midlertidig tillatelse til å gjerde inn områder 

i tilknytning til bruket Røsta gnr 161 bnr 105 i Søre Elvdal som omsøkt.  

2. Tillatelsen gjelder så lenge det er behov sommeren 2018 og maksimalt til og med 15. 

oktober.  

3. Alle gjerder og øvrig utstyr som er benyttet i tilknytning til bruken av områdene skal 

fjernes umiddelbart etter bruk er opphørt.  

4. Etter Seterforskriften § 5 er det Statskog SF som formelt gir tillatelse til inngjerding. 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at slik tilatelse gis. Gjerdet bør plasseres 

slik at vanlig ferdsel i området ikke blir unødig hindret.     

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Fanny Tollebeke og Diedrik van Oost gis midlertidig tillatelse til å gjerde inn områder 

i tilknytning til bruket Røsta gnr 161 bnr 105 i Søre Elvdal som omsøkt.  

2. Tillatelsen gjelder så lenge det er behov sommeren 2018 og maksimalt til og med 15. 

oktober.  

3. Alle gjerder og øvrig utstyr som er benyttet i tilknytning til bruken av områdene skal 

fjernes umiddelbart etter bruk er opphørt.  

4. Etter Seterforskriften § 5 er det Statskog SF som formelt gir tillatelse til inngjerding. 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at slik tilatelse gis. Gjerdet bør plasseres 

slik at vanlig ferdsel i området ikke blir unødig hindret.     

 

 

Sak 63.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Motorferdselslovens § 10 – Gudmund Hole.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

I henhold til § 12 i fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag til at Gudmund Hole kan kjøre med bil etter omsøkt 

trase fra vegenden i Skjærbekkdalen og til kommunegrense mot Rendalen. Samtykket 

gis under forutsetning av at kjøring skjer etter dispensasjon gitt av lokal 

motorferdselsmyndighet.  
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Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 

følger:  

Fjellstyrets vedtak:  

I henhold til § 12 i fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag til at Gudmund Hole kan kjøre med bil etter omsøkt 

trase fra vegenden i Skjærbekkdalen og til kommunegrense mot Rendalen. Samtykket 

gis under forutsetning av at kjøring skjer etter dispensasjon gitt av lokal 

motorferdselsmyndighet.  

 

 

Sak 64.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Taksering av skogsfugl og ryper 2018 – konsekvenser for småviltjakta.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Det settes følgende fangstbegrensninger for septemberjakta (Gjelder forhåndssolgte 

kort); 2 ryper pr jeger pr dag som dagskvote og 6 ryper pr jeger som ukeskvote. For 

skogsfugl gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger 

som ukeskvote. Brunfugl er fredet.   

2. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 125 periodekort (hvorav 60 forbeholdes 

innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i 

perioden 2. oktober til og med 15 november. Prisen for dette periodekortet settes til kr 

1500,-  med 50 % prisreduskjon for innenbygds jegere. For jegere som tildeles kort i 

begge perioder (dvs både ukeskort i september og periodekort i oktober/november) gis 

det en rabbat på kr 400,- (200,- for innenbygds).  

3. Det settes følgende fangstbegrensninger for perioden oktober-november; 2 ryper pr 

jeger pr dag som dagskvote og 8 ryper pr jeger som periodekvote. For skogsfugl 

gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som 

periodekvote hvorav maks 1 brunfugl. 

4. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 100 dagskort for alt jaktbart småvilt 

inkludert ryper og skogsfugl i perioden 2. oktober til og med 15 november. Det kan 

selges inntil 10 kort pr dag. Hver enkelt kjøper kan kjøpe flere dagskort i perioden, 

men ikke for mer enn to dager sammenhengende pr. gang.    

5. Periodekortene tildeles etter søknad. Ukeskort selges fra kunngjort tidspunkt 

fortløpende så langt antallet rekker. Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre 

salgsprosedyre.    

6. Det gis ingen prisrabbat dersom kjøper allerede har jaktkort for småvilt uten ryper og 

skogsfugl. Det gis heller ingen prisrabbat for kjøp av dagskort i kombinasjon med 

ukes- eller periodekort. Gjøres det kjøp av dagskort utover 2 dager sammenhengende 

vil jaktkortet gjelde for de to første dagene i kjøpet og beløp for øvrige dager 
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refunderes ikke. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt 

spesielle forhold foreligger.  

7. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt 

jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt. 

8. Øvrige forutsetninger følger de bestemmelser som fjellstyret har vedtatt for 

småviltjakta 2018. 

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til endring (i kursiv) 

1. Det settes følgende fangstbegrensninger for septemberjakta (Gjelder forhåndssolgte 

kort); 2 ryper pr jeger pr dag som dagskvote og 6 ryper pr jeger som ukeskvote. For 

skogsfugl gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger 

som ukeskvote. Brunfugl er fredet.   

2. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 125 periodekort (hvorav 60 forbeholdes 

innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i 

perioden 2. oktober til og med 15 november. Prisen for dette periodekortet settes til kr 

1500,-  med 50 % prisreduskjon for innenbygds jegere. For jegere som tildeles kort i 

begge perioder (dvs både ukeskort i september og periodekort i oktober/november) gis 

det en rabbat på kr 400,- (200,- for innenbygds).  

3. Det settes følgende fangstbegrensninger for perioden oktober-november; 2 ryper pr 

jeger pr dag som dagskvote og 8 ryper pr jeger som periodekvote. For skogsfugl 

gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som 

periodekvote hvorav maks 1 brunfugl. 

4. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 100 dagskort for alt jaktbart småvilt 

inkludert ryper og skogsfugl i perioden 2. oktober til og med 15 november. Det kan 

selges inntil 10 kort pr dag. Hver enkelt kjøper kan kjøpe flere dagskort i perioden, 

men ikke for mer enn to dager sammenhengende pr. gang. Det settes følgende 

fangstbegrensninger for dagskort; 2 ryper pr jeger pr dag og 2 skogsfugl pr jeger pr 

dag hvorav maks 1 brunfugl. 

5. Periodekortene tildeles etter søknad. Ukeskort selges fra kunngjort tidspunkt 

fortløpende så langt antallet rekker. Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre 

salgsprosedyre.    

6. Det gis ingen prisrabatt dersom kjøper allerede har jaktkort for småvilt uten ryper og 

skogsfugl. Det gis heller ingen prisrabatt for kjøp av dagskort i kombinasjon med 

ukes- eller periodekort. Gjøres det kjøp av dagskort utover 2 dager sammenhengende 

vil jaktkortet gjelde for de to første dagene i kjøpet og beløp for øvrige dager 

refunderes ikke. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt 

spesielle forhold foreligger.  

7. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt 

jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt. 

8. Øvrige forutsetninger følger de bestemmelser som fjellstyret har vedtatt for 

småviltjakta 2018. 

 

 



  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 21.08.18 

11 

 

Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

1. Det settes følgende fangstbegrensninger for septemberjakta (Gjelder forhåndssolgte 

kort); 2 ryper pr jeger pr dag som dagskvote og 6 ryper pr jeger som ukeskvote. For 

skogsfugl gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger 

som ukeskvote. Brunfugl er fredet.   

2. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 125 periodekort (hvorav 60 forbeholdes 

innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i 

perioden 2. oktober til og med 15 november. Prisen for dette periodekortet settes til kr 

1500,-  med 50 % prisreduskjon for innenbygds jegere. For jegere som tildeles kort i 

begge perioder (dvs både ukeskort i september og periodekort i oktober/november) gis 

det en rabbat på kr 400,- (200,- for innenbygds).  

3. Det settes følgende fangstbegrensninger for perioden oktober-november; 2 ryper pr 

jeger pr dag som dagskvote og 8 ryper pr jeger som periodekvote. For skogsfugl 

gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som 

periodekvote hvorav maks 1 brunfugl. 

4. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 100 dagskort for alt jaktbart småvilt 

inkludert ryper og skogsfugl i perioden 2. oktober til og med 15 november. Det kan 

selges inntil 10 kort pr dag. Hver enkelt kjøper kan kjøpe flere dagskort i perioden, 

men ikke for mer enn to dager sammenhengende pr. gang. Det settes følgende 

fangstbegrensninger for dagskort; 2 ryper pr jeger pr dag og 2 skogsfugl pr jeger pr 

dag hvorav maks 1 brunfugl. 

5. Periodekortene tildeles etter søknad. Ukeskort selges fra kunngjort tidspunkt 

fortløpende så langt antallet rekker. Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre 

salgsprosedyre.    

6. Det gis ingen prisrabatt dersom kjøper allerede har jaktkort for småvilt uten ryper og 

skogsfugl. Det gis heller ingen prisrabatt for kjøp av dagskort i kombinasjon med 

ukes- eller periodekort. Gjøres det kjøp av dagskort utover 2 dager sammenhengende 

vil jaktkortet gjelde for de to første dagene i kjøpet og beløp for øvrige dager 

refunderes ikke. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt 

spesielle forhold foreligger.  

7. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt 

jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt. 

8. Øvrige forutsetninger følger de bestemmelser som fjellstyret har vedtatt for 

småviltjakta 2018. 
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Sak 65.18 Ark   

Vedr. tildeling av elgjakt på statsallmenningen.  

 

Fjellstyrets fremmet følgende forslag til vedtak:  

Fjellstyret oversender brev til Norges fjellstyresamband vedrørende tildeling av elgjakt 

på statsallmenningen som foreslått. 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

Fjellstyret oversender brev til Norges fjellstyresamband vedrørende tildeling av elgjakt 

på statsallmenningen som foreslått. 

 


