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PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. 
 

Fjellstyret 

Fjellstyret har bestått av: Gunnar Tore Stenseng(leder), Jan Stebergløkken(nestleder), Ole O. 

Brandvold(kasserer), Per Gunnar Hagelien, Ingunn Bakken og Brit Dalseg.  

 

Saker 

Fjellstyret behandlet i 2013 10 saker. Det ble avholdt 4 ordinære møter, samt fellesmøte med 

Sel Fjellstyre. I tillegg ble det avholdt jegermøte med trekking av reinskort, oppmøte på dette 

var som vanlig meget bra. 

 

Fjelloppsyn. 

Fjelloppsynet i Vulufjell statsallmenning er tilknyttet Fjelloppsynet i Rondane, som omfatter 

Fjelloppsynet i Dovre, Folldal, Sel, Sør og Nord-Fron, Ringebu, Sollia og Øyer. 

 

Per-Erik Sannes (Oppsyn/sekretær) 2,93 mnd, Hans Bondestad(sesongoppsyn) 0,39 mnd og 

Kai Rune Båtstad(kontor) 0,52  mnd. Alle oppsyn har begrenset politimyndighet. Totalt ble 

det utført 3,84 mnd. verk(549 timer). 

 

Fjelloppsynet informerte 63  personer i felt. I tillegg ble mange informert gjennom e-post, 

telefon/sikringsradio og på hjemmesiden til Fjellstyret. Oppsynet har kontrollert jakt og 

fiskekort, båndtvangsbestemmelser, motorferdsel samt oppsyn i forbindelse med 

verneforskriftene for Rondane nasjonalpark.  

 

                                                     
                             Isolering av oppsynsrom i naustet Fremre Vulutjønn. 

 
Ulovligheter. 

1 OPS for mangelfull skjæring av reinskort. Det har ellers ikke vært registrert 

uregelmessigheter i statsallmenningen. 
 

 

 



Deltagelse/verv i andre fora. 

Jan Stebergløkken   Villreinutvalget for Rondane Nord(styremedlem).   

Jan Stebergløkken og Ole Brandvold deltok på Årsmøtet for Fjellstyrene i Oppland. 

 

Leder og sekretær(og andre styremedlemmer) har deltatt på årsmøter, konferanser m.m, i regi 

av Fjellstyresambandet, Statskog SF, Villreinutvalgene, Fjellstyrene i Oppland m.m. 

 

Arbeid for andre, (forskning osv). 

 

¤  Oppsynet har deltatt på totaltelling av rein om våren (bakketelling).  

¤ Det har vært samlet inn kjever og slaktevekter fra reinsjakta i forbindelse med NINA’s 

overvåkningsprogram for hjortevilt. I tillegg er det samlet inn kjøttprøver for å måle 

radioaktivitet.  

 

Rapporter, notater m.m, utarbeidet av fjellstyret. 

Oversiktsrapport Villreinjakta 2013 i Vulufjell statsallmenning. 

Årsmelding 2013. 
 

Buer 

Pga vedvarende skader på fjellstyrebåten på Indre Vulutjønn bør fjellstyret vurdere muligheten 

av å få satt opp et mindre naust/båttak.  

                                          

JAKT 
 

Reinsjakt 

 
Radiomerkede simler i Rondane nord(kilde www.dyreposisjoner.no) 



 

Trekket nord – sør gjennom Sel har opphørt. I tillegg har trekket på østsiden forbi Bjørnhollia 

og Dørålen også stoppet opp. Dette er en stor utfordring for forvaltningen, og villreinens 

mulighet til å trekke til sesongmessige beiteområder. De dyrene som blir jaktet på hos oss er 

dyr som holder seg i Vulufjell hele året. Den utveksling av villrein vi har mellom de etter 

hvert 3 oppsplittede stammene i Rondane er dyr fra Rondane Sør som trekker over RV 27 på 

vinterbeite. Antallet har variert fra 100 – 1000 dyr. Disse dyra trekker tilbake før kalvingen 

om våren. Villreinutvalget tok høyde for dette i 2011. Tildelingsområdet for rein ble delt nord 

og sør for Ula elv. Det ble tildelt egne kvoter i disse områdene basert på tellingene. I Vulufjell 

området har vi 400 – 500 vinterdyr, noe som også er målet. Derfor ble det delt ut normal kvote 

sør for Ula i 2013.  Vulufjell(sammen med de private i Sør og Nord-Fron) hadde en 

avskytning på 31 dyr i år av en kvote på 90. Dette gir en fellingsprosent på 34 %. Dette er 6 % 

lavere enn i 2012. Den reelle fellingsprosenten må i tillegg inkludere dyrene som ble skutt 

nord for Rv 27 på Sollia og Ringebukort da dette er samme stammen. Vi får da en 

fellingsprosent på 46. Det selges kort i dette området på bakgrunn av at jegerne feller 45 % av 

tildelte dyr. Slik sett er resultatet etter jakta i 2013 tilfredsstillende.   

 

Fellesjaktordningen med Sel Fjellstyre, Østkjølen jaktområde, Sødorp/Kvam grunneierlag og 

Mathisen Atna A/S fungerer bra. Fjellstyret har overgangsavtaler med Sollia Fjellstyre og 

Ringebu Fjellstyre, noe som også har fungert godt. 

 

Vulufjell fjellstyre har en rekrutteringsordning for jegere på opplæringsjakt dvs. f.o.m. fylte 16 

år t.o.m. fylte 18 år. Disse kan danne jaktlag med en jeger som hadde fått tildelt reinskort.   

 

Reinstelefonen i Rondane Nord Villreinområde var ikke operativ i 2013, da området nord for 

ula var fredet og det kun var i Vulufjellområdet det var jakt. Ordningen er dyr i drift, og 

villreinutvalget har ikke økonomi til å drifte denne for et fåtall jegere. 

 

Det er laget en ordning slik at innenbygds  reinsjegere søker på eget skjema på hjemmesiden 

til Vulufjell fjellstyre, mens utenbygds må søke på www.inatur.no.   

Mer informasjon om reinsjakta finner du i rapporten for 2013, på fjellstyrets hjemmeside: 

www.vulufjell-fjellstyre.no 

 

                                                  
Småviltjakt 

Vi hadde en økning i rypebestanden fra 2012. Økningen i 2013 gjaldt først og fremst lirypa, 

mens det i 2012 var størst økning for fjellrypa sin del. Vi får fortsatt inn lite tilbakemeldinger 

etter jakta, men det positive er at rapporteringen i år var mer en dobbel så høy som året før. På 

bakgrunn av de statistikkene vi har fått inn ble det felt 0,69 rype pr jeger pr dag(0,63 i 2012). 

Tallet var noe høyere for lirype 0,79(0,53 i 2012) enn for fjellrype. Tallet for fjellrype ble 0,39 



ryper pr jeger pr dag (0,78 i 2012), men her er det veldig usikkert tall da det kun baseres på 11 

jaktrapporter. Antallet fellingsrapporter totalt var 48(21 i 2012).  

 

Fjellstyret har alt salg av småviltkort for utenbygds jegere gjennom www.inatur.no Dette 

fungerer godt. Innenbygdsboende kan kjøpe kort på lokale utsalgssteder som før.   

 

Som et ledd i rekruttering til småviltjakt, delte Fjellstyret ut 11 gratis sesongkort med hund til 

de som hadde tatt jegerprøven i 2013 fra Sør-Fron eller Nord-Fron.         

                                          

FISKE 

 

Stangfiske 

I tillegg til lokale utsalgssteder er det lagt til rette for at fiskere kan kjøpe kort på internett 

gjennom portalen www.inatur.no. Det var særlig utenbygds fiskere som benyttet seg av dette 

tilbudet. Fiskekortsalget har holdt seg stabilt de siste årene, men dette tilbudet kunne vært 

bedre kjent. Elvene Eldåa og Vulua samt Fremre og Indre Vulutjønn har gode bestander som 

bør være attraktivt for fiskere. 

 

Garnfiske 

Fjellstyret har båt ved Fremre og Indre Vulutjønna. Bruk av båten er gratis og det er kjøpt inn 

fiskegarn til bruk for innenbygdsboende. Naustet står åpent. Det tas sikte på å få kjørt ut og 

reparert båten på Indre tjønna, våren 2014. Denne vil sannsynligvis ikke bli fraktet inn igjen 

før vinteren 2014/2015. Det ble gjort i stand et nytt system for inndragning av fjellstyrebåten 

på Fremre Vulutjønn på seinsommeren. Her ble det brukt plastrør som båten vinsjes inn på. 

Dette vil forhåpentligvis fungere bedre enn det gamle systemet med å dra båten på trerenner. 

 

BEITE 

 

I tillegg til sau ble det sluppet ca 300 storfe i Vulufjell statsallmenning. 

  

HJEMMESIDE 

 

Vulufjell Fjellstyre har egen hjemmeside, www.vulufjell-fjellstyre.no. Her ligger det foruten 

fjellstyresaker og informasjon, søknadsskjema for innenbygds reinsjegere og rapportskjema 

for småviltjakta. Nytt av året er at søknadsskjema for beverjakta i Lågen også administreres 

gjennom denne siden. Fjellstyret ønsker at det brukes mer ressurser på denne siden og det vil 

etter hvert bli lagt ut tidligere prøvefiskerapporter, oppsynsrapporter osv. 

  

ØKONOMI 
 

Regnskapet for Vulufjell fjellstyre viser et overskudd på kr 87 804,-. Dette var forventet da 

reinskvoten har normalisert seg. I tillegg fikk vi en økning i rypebestanden noe som førte til 

økt salg av småviltkort. Fjellstyret har en god økonomi, men må fortsatt vise måtehold da 

inntektene varierer med reinsstammen.  

 

 

 

Otta 13.3.2013      Per-Erik Sannes     

                                      


