MØTEBOK
STYREMØTE TO. 19.1.17. i tiden 19.00-21.30.
Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Tor-Olav Røisgaard, Halvor O. Svendsen,
Thov G. Wetterhus, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen.
Meldt forfall: Knut Heiberg.
Andre: Hans-Jørgen Jahren

Behandlede saker:
Sak 1/17: Referater/Meldingssaker.
Sak 2/17: Budsjett 2017.
Sak 3/17: Avtalen med Buskerud Landbruksselskap. Ny behandling.

Medlemmer av VILLREIN-GRUPPA (Oluf, Thov, Anders og Kjell) hadde møte i tiden 18.00-19.00.
Agenda for underutvalgsmøte:
1. Drøftinger med henblikk på møtet med Eidfjord fjellstyre 2.2.17. Opplegg og mandat.
2. Drøftinger med utgangspunkt innstilling i saken omkring forslaget fra sekretær ang. avtale
med Buskerud Landbruksselskap.
Hans-Jørgen Jahren
sekretær
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokas blader er ført i samsvar med det som ble bestemt
på møtet:
Vebjørn Håvardsrud /s/ Oluf Fønnnebø /s/ Tor-Olav Røisgaard /s/ Thov G. Wetterhus /s/
Halvor O. Svendsen /s/

Anders Eriksrud /s/

Kjell Kristiansen /s/
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Sak 1/17: Referater/Meldingssaker.
258/16: FH as: Møtebok styremøte 2.12.17.
259/16: FH as: Møtebok ekstraorinær generalforsamling 2.12.16.
260/16: Eidfjord fjellstyre: Førebels tilbakemelding ang. jaktordningar.
261/16: FM i Hordaland: Midlar til vedlikehold av slepa.
262/16: ØNF v/Jahren: Supplerende opplysninger ang. evt. avtale med HA 56.
263/16: Ole Knut Trondrud: Innspill ang. villreinjakta.
264/16: Torstein Vikan: Innspill ang. villreinjakta.
265/16: Even A. Røed: Kommentar ang. brev om fjelloven fra A.Eriksen m.fl.
266/16: Kommunal- og Moderniseringsdep.: Kommuneplan Nore og Uvdal.
267/16: ØNF: Ang. innkalling til styremøte.
268/16: Lågaros Beitelag: Sau på beite 2016.
269/16: Lågaros Beitelag: Årsmøte 2016.
270/16: Uvdal Regnskapsservice as: Orientering ved årsoppgjør.
2017:
1/17: ØNF: Statistikk til statsallmenningsutvalget.
2/17: ØNF: Skjemaer for nettbruk.
3/17: ØNF: Anmodning om utbetaling av tilskudd fra fiskefondet.
4/17: Ulvik fjellstyre: Møtebok 14.12.16.
5/17: Lågliberget beitelag: Sau på beite 2016.
6/17: NFS: Friluftsmidler.
7/17: FH v/Olsnes: Salg av villreinkort og evt. nye løsninger.
8/17: ØNF: Jobb/vedlikehold våren 2017.
9/17: HF: Tjenestekjøp 2016.
10:17:ØNF: Ang. fremtidig løsning for tilsynsutvalget.
11/17:Oluf Fønnebø: Tekst på nye søknadsskjemaer.
12/17: HF: Ang. timeforbruk 2016.
13/17: NFS v/A. Aass: Timepriser for SNO-jobber.
14/17: HF: Arbeidstidsavtale for sekretær.
Alle meldingene tatt til etterretning.
Sak 2/17: Budsjett 2017 – se eget vedlegg.

Sak 3/17: Se neste side.
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Sak 3/17: Avtalen med Buskerud Landbruksselskap. Ny behandling.
Bakgrunn/fakta.

Oppsagt avtale ble undertegnet 22.6.12. Men også før den tid har vi så langt det er kjent for
saksbehandler, hatt en avtale med selskapet. I hele perioden har det vært Jens Huse,
Hokksund som har hatt fullmakter for godkjenning. Sist inngåtte avtale er lagt ved
forsendelsen.
I denne avtalen er det nedfelt et prinsipp om gjensidighet uten at dette fullt ut gjelder for
våre jegere. D.v.s. vi kan jakte på hverandres områder (motsatt når det skjer en overføring av
kort til oss. Det gir kun den ene parten mulighet for å jakte på annen manns terreng uten at
vi har tilgang til deres jaktområde). Gjensidigheten i dette tilfellet er omstridt fordi det i
punkt 2, står: »Jegere med jaktrett på villrein på Buskerud Landbruksselskaps eiendom (HA
56) gis tillatelse til å jakte på villrein i Øvre Numedal statsallmenning (HA 55) i tiden 20.8.30.9.» Derimot har ikke alle våre jegere tilgang til HA 56 fordi det i pkt. 3, står «Jegere med
bruksrett og jaktkort… gis tillatelse til å jakte på HA 56.»
Vi har m.a.o. hatt en situasjon der utenbygds jegere har kunnet jakte i hele ØNS. Men om vi
selger kort til utenbygds jegere, har ikke de tilgang til HA 56. Et særtilfelle i våre
avtaleforhold (Ulvik-jegerne kan kun jakte på nordsida til Langebuåni).
Etter møtet med styreleder Per Liahagen og styremedlem Kjell Borge, har jeg fått et konkret
forslag til formulering til ny avtale. Forslaget innebærer mye av de samme prinsippene som
gjeldende avtale, men Liahagen foreslår at det nå skal skilles sterkere mellom jegere med
bruksrett og jegere uten bruksrett. Jegere med bruksrett skal ha tilgang til hele
allmenningen, mens jegere uten bruksrett skal følge våre «bestemmelser for tilsvarende
gruppe jegere.»
I tillegg ønsker Liahagen at det skal åpnes for villreinjakt i hele allmenningen for et utvalg
jegere som leier det østre småviltterrenget på Buskerud Landbruksselskap sin eiendom.
Som motytelse skal jegere med bruksrett og jaktkort på HA 55 gis anledning til å jakte i hele
HA 56 (Geitvassdalen).
Liahagen foreslår en 5-årig avtale.
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I tillegg til møte med styret i Buskerud Landbruksselskap, har vi hatt denne avtalen sammen
med drøftinger om villreinjakta en rekke ganger høsten 2016.
Dessuten har vi fått flere innspill om villreinjakta. Både fra privatpersoner og fra Eidfjord
fjellstyre.
De private forslagene er i stor grad kritiske til mengden jegere på sørsida av Bjornesfjorden.
En av jegerne skriver:»Det bør være en rett vi har i kommunene i øvre del av dalen og et
sjakktrekk og få folk til å flytte til bygda, det blir veldig mye jegere ved Lågaros.»
En annen skriver: «Samjaktavtalen med Geitvassdalen liker jeg lite da det i tillegg til
utenbygds jegere er særordninger som gir bl.a. medlemmer av beitelaget gratis kort der. Og
vi andre bygdefolk skal betale fullt for det samme kortet.»
I styremøtet 15.11.16. og 14.12.16. ble villreinjakta vurdert. I møtet 14.12 hadde sekretæren
skissert en rekke alternativer i forhold til avtalen med Buskerud Landbruksselskap. Styret
gjorde ikke vedtak i saken og derfor kommer den opp på nytt.
For å få et fullstendig bilde av saksfremlegget, tas dette også med som bakgrunn for dette
styremøtet:
1. Ingen avtale med HA 56.
For:
a) Vi har ingen fordeler eller behov for avtale med HA 56.
b) Lettere for oss å selge villreinkortene fordi det har vært slik at en jeger ikke kan ta
ut kort både på HA 56 og på HA 55. Noen har tatt ut kort fra HA 56 og dermed
mister vi dette salget. Tidligere var dette en fordel, men med dagens store
kvoter, skaper dette et problem for oss.
c) Forenkling av vår drift fordi denne typen avtaler alltid krever ekstra arbeid og
informasjonsbehov.
Mot:
a) HA 55 og HA 56 har alltid hatt et godt samarbeid og en avtale må vi forvente
fortsatt vil fungere godt.
b) Det vil styrke muligheten for jakt for innenbygdsboende med tilknytning til HA 56.
De vil kunne jakte over et større område.
c) Kan avskjære muligheten for et fremtidig avtaleforhold
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2. Avtale inngås. Det kan være flere alternativer:
a) Likelydende avtale som tidligere. Se vedlegget.
b) Avtale med følgende endring av pkt. 2:»Jegere med jaktrett på villrein på
Buskerud landbruksselskaps eiendom (HA 56) gis tillatelse til å jakte på villrein i
Øvre Numedal statsallmenning (HA 55) med følgende begrensning: Nordsida og
sør for Nordmannslågen/Lågenvassdraget fra Eidfjord grense i vest til
Langebuåni.»
c) Avtale med følgende endring av pkt. 2:»Jegere med jaktrett på villrein på
Buskerud landbruksselskaps eiendom (HA 56) gis tillatelse etter 1.9. til å jakte på
villrein i Øvre Numedal statsallmenning (HA 55) med følgende begrensning:
Nordsida og sør for Nordmannslågen/Lågenvassdraget fra Eidfjord grense i vest til
Langebuåni.»
d) Avtale med følgende endring av pkt. 2:»Jegere med jaktrett på villrein på
Buskerud landbruksselskaps eiendom (HA 56) gis tillatelse etter 1.9. til å jakte på
villrein i Øvre Numedal statsallmenning (HA 55) med følgende begrensning:
Nordsida av Nordmannslågen/Lågenvassdraget.»
e) Avtale med følgende endring av pkt. 2:» Inntil 10 jegere av gangen med jaktrett
på villrein på Buskerud landbruksselskaps eiendom (HA 56) gis tillatelse etter 1.9.
til å jakte på villrein i Øvre Numedal statsallmenning (HA 55) med følgende
begrensning: Nordsida av Nordmannslågen/Lågenvassdraget.»
Saksbehandlers vurdering:
Vår oppgave er å forvalte bruksretten. I Fjellovens § 3 står det:» Fjellstyret skal administrere
bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen så langt ikkje anna er fastsett
i eller i medhald av lov.»
I dette ligger at vi skal gjøre vårt beste for å sikre at Øvre Numedal statsallmenning blir
forvalta på en slik måte at det først og fremst kommer de bruksberettigede til gode. Er det
overskudd, skal andre kunne komme inn.
Konkret i forhold til avtalen med Buskerud Landbruksselskap har det vært en slitasje fordi
det ikke har vært en gjensidighet som har tjent begge partene. Jegere fra HA 56 uten
bruksrett har hatt en særadgang til allmenningen. I sin tid ble dette akseptert fordi det var et
sterkt ønske om at jegere fra allmenningen skulle på tilgang til villreinjakt i Geitvassdalen.
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Dagens situasjon er annerledes fordi det er svært få jegere fra HA 55 som jakter i
Geitvassdalen. Derimot har mange fra HA 56 glede av å bruke allmenningen.
Derfor er det ikke gjensidig nytte av denne avtalen slik den har fungert. Noe som bør være et
bærende prinsipp.
I forslaget fra styreleder Per Liahagen står det at det fortsatt skal være særadgang til
villreinjakt for en del som jakter småvilt i den østre delen av Geitvassdalen. Dette vurderer
saksbehandler som uaktuelt å ta inn i en eventuell ny avtale.
Vi må også ta på alvor at det er misnøye blant våre jegere fordi presset på sørsida av
Bjornesfjorden har blitt for stort. Derfor må vi gjøre noe med denne situasjonen. Ellers
oppfyller vi ikke vår oppgave i.f.t. å forvalte bruksretten til beste for de bruksberettigede.
Altså de som har fortrinnsrett til allmenningen. Det er dessuten praktiske problemer i.f.t.
husvære og med stor jegertetthet kan det også komme inn sikkerhetsmessige forhold. Selve
jaktutøvelsen påvirkes selvsagt også om jegerkonsentrasjonene blir store.
Nå er det også en mulighet for å skille sterkere mellom de med og uten bruksrett. I avtalen
kan det derfor være en vei videre å gi de bruksberettigede med jaktkort i Geitvassdalen,
særrett til å jakte på HA 55 mens de uten bruksrett kun får jakte i Geitvassdalen eller annet
begrensa område. Ulempen for oss er i alle fall at det dermed blir konkurranse om salg av
kort og med overskudd av villreinkort i overskuelig framtid, taper vi mye salg. Vi har mange
av de samme kundene. Dermed forsømmer vi vår oppgave med å forvalte Øvre Numedal
statsallmenning på den beste måten. Økonomi er også et moment vi må tillegge en viss vekt
når det skal foretas en totalvurdering.
Vi kan ikke ta utenforliggende interesser som avgjørende for en avtale selv om det må
understrekes at vi historisk har hatt et ryddig forhold til Buskerud Landbruksselskap.
1. Prinsipal innstilling (dette er det forslaget saksbehandler mener er riktigst):
Det inngås ikke avtale med Buskerud Landbruksselskap om villreinjakta.
2. Sudsidiær innstilling (Om den prinsipale innstillinga faller): Avtale inngås.
Avstemning:
Tor-Olav Røisgaard fratrådte ved votering.
Voteringsresultat: 3 stemte for prinsipal innstilling (ingen avtale) mens 3 stemte for å inngå
avtale. Leders dobbeltstemme tilsier at det fremmes forslag overfor Buskerud
Landbruksselskap om inngåelse avtale slik det fremkommer av møteboka.
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AVTALE
Mellom
ØVRE NUMEDAL FJELLSTYRE og BUSKERUD
LANDBRUKSSELSKAP om VILLREINJAKTA.
Det er inngått følgende avtale mellom ovennevnte parter:
1. a) Jakttida på Buskerud Landbruksselskap eiendom HA-56 –
Geitvassdalen – er f.o.m. 20.8. t.o.m. 30.9. eller så lenge det fremkommer
av villreinnemdas vedtak.
b) Det er enighet mellom partene at de følger mest mulig lik praksis når
det gjelder priser, ant. kort som deles ut pr. jeger og øvrige forhold av
betydning for jaktutøvelsen.
2. a) Jegere med jaktrett på villrein på Buskerud Landbruksselskaps eiendom
(HA 56) gis tillatelse til å jakte på villrein i Øvre Numedal statsallmenning
(HA 55) med følgende begrensning:
Nord for Nordmannslågen/Lågenvassdraget.
b) Jegere med bruksrett og jaktkort på Buskerud Landbruksselskap sin
eiendom kan i tiden 1.9. t.o.m. 30.9. eller så lenge det fremkommer av
villreinnemndas vedtak, jakte villrein i hele Øvre Numedal
statsallmenning.
3. Jegere med bruksrett og jaktkort på villrein på HA 55 gis tillatelse til å
jakte villrein på HA 56. Jegere med overførte kort fra private vald til HA
55, kan ikke bruke sine kort i Geitvassdalen uten godkjenning av Buskerud
landbruksselskap.
4. Fellingstillatelser overført fra private områder til Geitvassdalen i.h.t. andre
samjaktavtaler, omfattes ikke av denne avtalen.
5. Denne avtalen trer i kraft når den er underskrevet av partene.
6. Denne avtalen gjelder inntil ny avtale blir inngått. Den kan hvert år sies
opp innen 1.4.
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