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MØTEBOK 

Styremøte Røldal fjellstyre 

 
Tidspunkt: Måndag  25.03.19 klokka 16.30-18.30  

Stad: Biblioteket  

 

Til stades på møte: Torleif Fresvik, Håkon Småbrekke, Oddbjørn Lynghammar, 

Dag Sverre Ekkje, Anne Marie G. Rabba 

 

Andre til stades på møte: Harald Normann Andersen, sekretær 

 

Saker til styremøtet  

Sak 09/19: Referat og meldingar  

Sak 10/19: Samjaktavtaler – villreinjakta 2019 

Sak 11/19: Høyringsuttale – kvote villrein 2019 -  Hardangervidda villreinområde 

Sak 12/19: Mobilapp for kjøp og sal av fiskekort 

Sak 13/19: Ulevåbotn - fjellstyrehytta 

Sak 14/19: Prøvefiskerapporten, Øvre- og Nedre Hellevatn 

Sak 15/19: Ny hytte ved Holmavassreet - infosak 

Sak 16/19: Medlem i Setesdal / Ryfylke villreinlag 

 

 
Me stadfester med dette våre underskrifter at møteboka samsvarar med det som kom fram på 

møte. 

 

 

Torleif Fresvik/s/  Håkon Småbrekke/s/  Oddbjørn Lynghammar/s/ 

 

 

 Dag Sverre Ekkje/s/   Anne Marie G. Rabba/s/ 
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Sak 09/19 Referat og meldingar 
 

2019.02.26-652.0.Prøvefiskerapporten, Øvre- og Nedre Hellevatn 

2019.02.28-612.1.Samjaktavtale – Helleik Rabbe 

2019.02.28-612.4.Løyve til merking av villrein 2019 

2019.02.28-69.     Salskanal for sal av fiskekort. Mobilapplikasjon for kjøp og sal av fiskekort 

2019.03.03-612.1.Brev frå Ola-Petter Tokheim – Fordeling av villreinløyve på valet Åsen i  

      Valldalen 

2019.03.07-612.1.Svar på brev frå Ola-Petter Tokheim 

2019.03.08-612.1.Invitasjon til vårmøte i Hardangervidda Villreinutval 

2019.03.08-612.1.Høyring villreinkvote – Hardangervidda villreinområde 2019 

2019.03.11-362.0.Ny hytte Holmavassreet – Helleik Rabbe 

2019.03.13-012.1.Møtebok Øvre Numedal fjellstyre 

2019.03.17-612.1.Lesarinnlegg – Hardangervidda og CWD 

2019.03.19-36     .Brev med vedlegg til odda kommune, Ulevåbotn 

2019.03.21-612.1.Høyringsvar til villreinkvote på Hardangervidda villreinområde 2019 frå HA  

                              HA 280, Røldal fjellstyre 

2019.03.21-612.1.Samjakt 2019, framlegg til styremøte 25.03.19 – HA 300 

 

 

Framlegg til vedtak: 

Ingen. 

 

 

Referat: 

Leiar gjekk gjennom meldingane. 

 

 

Vedtak: 

Det vart påpeika at innkalling til styremøte må leggjast ut på heimesida i forkant av møte. Styret 

tek orienteringa til vitande. 

 

 

 

Sak 10/19 Samjaktavtaler villreinjakta 2019 
 

Saksdokument:  

Skriv frå HA 290 v/ Helleik Rabbe 

 

 

Saksutgreiing:  

Det er søkt om samjakt med Røldal Statsallmenning frå HA 290 og HA 300. Ei samjaktavtale vil 

væra ei privatrettsleg avtale mellom fjellstyret og dei som får ei slik avtale.  



 

Det er pr. i dag ikkje fastsett kvotar eller type kort som skal tildelast for jakta 2019. Det ein veit er 

at det vil verta berre reine bukkekort (vaksen bukk over 2,5 år) eller kort på fritt dyr. Same kva 

type kort som vert tildela vil kvota bli høg, framlegget er 7000 dyr. 

I og med at alle jegerar skal jakta same kategori dyr og ein kjenner tilhøva med bukk i 

Haukeliområdet og at bukk frå Koll/Reinsnos/Tyssedalsfjellet i stor grad passerer Holmevassreet 

(om dyra i det heile kjem so langt) ila dei to tre fyrste dagane vil det i desse områda bli mange 

jegerar. 

Fjellstyre veit heller ikkje om det vert opna grenser mellom statsallmenningane på eit tidspunkt i 

jakta slik at dei som har HA-280 kort kan jakta andre stader. Det er og sendt førespurnad til Vinje 

om ei avtale med dei mot at dei kan overta nokre av dei korta vi elles kan selje til 

utanbygdsbuande. 

For fjellstyre må det i år vega tungt at dei fjellstyret sel kort til får fyrsteretten til å jakta på 

Statsallmenninga i og med alle får same type kort. Utanbygdsbuande må betala dobbel pris for 

korta. 

Fjellstyre må og på same vis som andre og opna for samjakt med valda som har søkt om dette med 

dei restriksjonar fjellstyret set i ei avtale. 

 

Framlegg til vedtak:  

Alle som har kort på HA-280 kan ta med private kort frå HA-290 og HA-300 frå fyrste dag og 

nytta desse på heile Røldal Statsallmenning under heile jakta.  Dette vil ikkje føra til fleire jegerar i 

dei allereie nemnde områda der samlinga av jegerar blir stor. 

Fjellstyre opnar for bruk av alle kort frå HA-290 og HA-300 på Røldal Statsallmenning etter …. 

dagar, då inn til turistvegen frå der den kryssar fylkesgrensa med Telemark til dagens 

kommunegrense mot Ullensvang. 

Dersom andre fjellstyre opnar grensene for andre med kort utskrive av fjellstyra frå ein dato,  vil 

og Røldal fjellstyre opna for bruk av private kort frå HA-290 og HA 300 på heile Røldal 

Statsallmenning. Kort frå HA-290 og HA-300 kan ikkje nyttast i dei avtaler Røldal Fjellstyre gjer 

med andre vald. 

 

Vedtak: 

Saka vert utsett til neste møte då ein har oversikt over kvote og type dyr som skal fellast. 

Samrøystes. 

 

 

 

 

 



 

Sak 11/19:  Høyringsuttale – kvote villrein 2019 – Hardangervidda     

villreinområde 

 
Saksdokument:   

Høyringsskriv til villreinkvote Hardangervidda villreinområde 2019 

 

 

Saksutgreiing: 

Hardangervidda har pr. i dag ei frisk villreinstamme. Det vert difor feil å seie at stamme skal 

«friskmeldast» jfr. Mattilsynet sitt krav til innsamling av CWD prøvar. Røldal fjellstyre meiner det 

vert feil å setje ei kvote på 7000 dyr og berre vaksen bukk med eit mål om å ta ut 1800 bukk under 

jakta 2019. det er fleire negative moment i dette som i sum vil kunne gje negative verknader for 

stamme i mange år framover. 

Hardangervidda må ha fleire år for å koma fram til den «sikkerheit» Mattilsynet krev. Det er ikkje 

nok med 2 år for å ta ut så mange bukkar at ein med 90 % sikkerheit kan seie at det ikkje er CWD 

på Hardangervidda. For å nå 100 % sikkerheit treng ein enda fleire år. Tal vaksen bukk i bestanden 

vil verta særs låg, og den vert enda verre å ta ut av flokkane i tida framover. Erfaring seie at den 

«gøymer» seg i flokken. 

 

At tilhøva vert lagt til rette for å auke avskytinga vil og vera eit argument for ei lågare kvote. At 

ein skal lukkast med dette fullt og heilt fyrste året er ikkje lett, men jegerane vil sjå nytta atter 

kvart og dette vil fungere betre frå år til år. 

 

Det viktigaste er å sende signal til overordna myndigheit om at lokal forvaltning ynskjer å gjere det 

ein kan for å oppnå best mogleg resultat.    

 

Der er stor skilnad  i topografien på Hardangervidda, noko som avgjer om det er lett eller 

vanskeleg å koma seg inn til dei områda der reiner er når den kjem vestover.. For dei fleste 

jegerane på sørvest- og vestvidda er kostbar helikoptertransport den einaste moglege måten for å få 

kjøt heim. Med berre vaksen bukk i kvota vil moglegheita for å felle ein vaksen bukk vere 

vanskeleg nok om det er stor kvote og mange jegerar i fjellet. 

 

Røldal fjellstyre meiner at kvota må bestå av frie løyve og ikkje «vaksen bukk» for å unngå at ein 

jeger ikkje skal verta teken for å gjere noko gale der konsekvensen er straff om ein skyt eit anna 

dyr enn vaksen bukk. Om det skulle verta felt ungdyr eller simler så vil ikkje dette utgjere eit stort 

tal at det vil ha verknad på stamma på sikt.    

 

Framlegg til vedtak:  

Røldal fjellstyre ynskjer at kvota vert sett til 5000 dyr eller mindre og at det vert skrive ut kort på 

frie dyr. Samstundes har Røldal fjellstyre oppmoda alle fjellstyre på Hardangervidda om å opna 

grensene for jakt frå t.d. 1. september ( ved tidlegare jaktstart ) for jegerar med fellingsløyve 

gjeven av desse fjellstyre. 

 

 

Vedtak: 

Samrøystes 



 

Sak 12/18: Mobilapp for kjøp og sal av fiskekort 

 

Saksdokument:  

E-post frå Perfish   

 

Saksutgreiing:  

Røldal fjellstyre har fått tilbod om ta i bruk ein app frå Perfish for kjøp og sal av fiskekort. Pr. i 

dag nytter fjellstyre Inatur som salskanal for fiskekort, noko som fungerer særs godt. 
 

Framlegg til vedtak:  

Røldal Fjellstyre er nøgd med å bruke Inatur som salskanal for fiskekort, og ynskjer difor ikkje å ta 

i bruk Perfish sin app for kjøp og sal av fiskekort. Dagleg leiar informerer Perfish om dette. 

 

 

Vedtak: 

Samrøystes 

 

 

 

 

Sak 13/19:  Ulevå - fjellstyrehytta 
 

Saksdokument: 

Brev med vedlegg til Odda kommune - Ulevåbotn 

 

Saksutgreiing: 

Leiar har sendt førespurnad til Odda kommune om det finns restriksjonar i høve vern som kan 

hindre ombygging av eksisterande bygg eller riving før ny hytte setjast opp. Det vert og stilla 

spørsmål om fjellstyre må søkje om bruksendring på hytta sida det føreligg ei godkjenning frå 

Statskog i høve omdisponering frå støl til fjellstyrehytte. Det vert og opplyst i brevet at stølen/hytta 

skal registrerast som eit punktfeste, og at ein ber om at dette skjer ved kontorforretning i det 

stølen/hytta sin posisjon er kjend og ikkje vert flytta. 

 

Røldal fjellstyre ber og å få opplyst utgifter som må påreknast med eit punktfeste og andre utgifter 

som vil koma i.f.m. søknads- og byggeprosess.  

 

Leiar vil informere om prosessen vidare. 

 

 

Framlegg til vedtak: 

Ingen 

 

 

Vedtak: 

Informasjon frå leiar vart tatt til vitande 

 



 

Sak 14/19: Prøvefiskerapport 2018, Øvre- og Nedre Hellevatn 
 

Saksdokument: 

Prøvefiskerapport 2018 

 

 

Saksutgreiing: 

Prøvefisket vart gjort i dagane 1.-3. august 2018, av Morten Nilsen, Tor Helge Tjemsland og Tor 

Ingve Skavlid. Base var Eriksbu. Motorbåt i Nedre Hellevatn letta arbeidet.  

Det vart nytta serie(r) med 8 garn. 14-18-20-22-24-26-30 og 39 omfar. (45-35-31-29-26-24-21-

16mm).  Garna vart sett på ulike djupner, men fortrinnsvis nær land.  

Lengd og vekt vart registrert, og skjelprøvar tekne av all fisken. Otolittane synte seg vanskelege å 

få tak i, grunna dårleg teknikk hjå «konsulenten». Mageinnhaldet vart grov-analysert på ca. 25 fisk 

i kvart vatn. Vi såg òg på gytestadium.  

Moderne prøvefiske vert no oftast gjort med spesialgarn («nordisk») kor ulike omfar er felt inn i 

same garn. Nøyaktig aldersbestemming krev otolittar. Skjell er langt meir usikkert. Ofte vil 

skjelavlesing underestimera alderen. Eg har difor konsekvent sett høgaste alternativ når eg har 

vore i tvil om tal årringar på skjella.  

 

Konklusjon og diskusjon: 

I fylje rapportskrivar er desse to vatna er ikkje gode å bli klok på! Her er mykje fisk, av moderat 

storleik og brukbar kvalitet. Truleg er her ein og annan fisk over halvkiloet i nedra vatnet, men i eit 

såpass stort vatn er dette å forventa. Dersom vatna er overfolka, skulle ein sjå ein negativ tendens i 

K-faktor hjå større (eldre) fisk, men dette syner ikkje vårt materiale. Fisken er heller ikkje mager, 

med K-faktor rundt 0,9 – 1,1.  Veksten er moderat, med typisk 3-4 cm pr. år. Ein ser av 

skjellprøvane at veksten er lågare hjå eldre fisk, best rundt 3-4 års alder. Mange individ er 

kjønnsmodne før dei når 20 cm, men vi fekk og ein og annan gjeldfisk rundt 300g.  

Tidleg kjønnsmodning er ikkje eit godt teikn, men gjerne ei tilpassing til svak vekst. Lite vits i å 

prøva å bli større om her er begrensa med mat. Betre då å sikre i det minste nokre avkom! 

Eg vil tru at grunnen til at fisken berre unntaksvis når 300g er ein kombinasjon av moderate 

produksjonsvilkår, og konkurranse frå yngre fisk om næring, i båe vatna. Selektiv beskatning av 

fisken ved denne storleiken (20 omfar?) trur eg berre er ein liten del av forklaringa. 

59 fisk på 8 garn i øvra vatnet gjev inntrykk av større tettleik enn 70 fisk på 16 garn i nedra. 

Men dette kan lika gjerne skuldast vèret, som var langt gunstigare for garnfiske den natta vi fiska i 

øvre. Eg tippar på at bestandane er ganske like med omsyn til tettleik, vekst og kvalitet.  

Tradisjonelt har ein tenkt at ein må la fisken få vaksa seg stor før ein beskattar han. Dette har vore 

gjort med omfarsbegrensing. Problemet med dette er at småfisken ikkje vert beskatta anna enn 

som ein og annan maskebitar. Når det kjem store årsklassar kan det fort bli stor konkurranse om 

maten. Dersom fisken i tillegg vert kjønnsmoden før han når ønskt storleik, kan vi få ein bestand 

der berre få individ står i tillete omfar. Fisk som ikkje veks stort, og  gjerne produserer rogn/melke 

, legg likevel beslag på mykje næring. Brukar ein for grove omfar vil uttaket fort bli lågare enn 

produksjonen, noko som går ut over vekst og kvalitet. 



 

I fjellvatn er vasstemperaturen om sommaren ein begrensande faktor for rekrutteringa. 

Prof. Borgstrøm (NMB) har gjennom mange års forsking funne at nyklekt yngel går til grunne om 

han ikkje veks nok første sommaren. Brukbar vasstemperatur over sesongen er her heilt 

avgjerande. Vi må forvente at 2018 gjev høg rekruttering i aurebestandane på Hardanger-vidda. 

Truleg vil ikkje svak rekruttering utgjere noko problem for bestandane i Hellevatna. 

Truleg er uttaket av fisk i Hellevatna for lite i høve til produksjonen, noko som bremsar veksten 

hjå større fisk. I øvre Hellevatn vil eit uttak på kring 100 kg/år truleg vera nok for å betre storleik 

og kvalitet. I nedra vatnet krevst det eit lang større uttak, truleg +400 kg/år før  

ein ser forbetringar. 

 
 

Framlegg til vedtak: 

Ingen 

 

 

Referat:  

Styret meinte at ein kanskje skulle sette i verk nokre av tiltaka som vert foreslått i rapporten. 

Døme på tiltak: 

- fritt fiske ( fiske heile året, ingen begrensing på tal garn eller maskevidde ) 

- møte med brukarane av vatna for å drøfte eventuelle tiltak 

- uttak av yngel/småfisk med elektrofiske. Denne fisken kan nyttast i andre vatn.  

 

 

Vedtak: 

Røldal fjellstyre inviterer brukarane av vatna til møte for å diskutere eventuelle tiltak. Morten 

Nilsen vert og invitert. 

Samrøystes 

 

 

 

Sak 15/19: Ny hytte ved Holmavassreet 

 
Saksdokument: 

Utfylt nabovarsel 

Planteikningar 

 

 

Saksutgreiing: 

Røldal fjellstyre fekk e-post 11.03.19 informasjon om ny hytte ved Holmavassreet frå Statskog v/ 

Kristin Midtmageli. Søknaden gjeld utanfor statsallmenningen. Nabovarsel vert difor berre sendt 

som informasjon.  

 

 

Framlegg til vedtak: 

Ingen 



 

 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringa til vitande 

 

 

 

Sak 16/19: Medlem i Setesdal / Ryfylke villreinlag 

 
Saksdokument: 

Ingen 

 

 

Saksutgreiing: 

Leiar har fått førespurnad om Røldal fjellstyre vil verta medlem i Setesdal / Ryfylke villreinlag. 

Det vart og sendt invitasjon til årsmøte i laget som skulle være på Sølvgarden Hotell og 

Feriesenter, Rysstad. 

Leiar informerte om ny bestandsplan  2019 -2023. Røldal statsallmenning har om lag 59800 daa i 

nemnde område. Fordelen med å verta ein del av laget er at fjellstyre kan inngå samjaktavtaler 

med andre vald i laget.  

 

 

Framlegg til vedtak: 

Leiar lagar ei sak til neste møte i høve innmelding eller ei. 

 

 

Vedtak: 

Samrøystes 

 

 

 

Møte slutt kl. 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 



 

 


