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MØTEINNKALLING VULUFJELL FJELLSTYRE 12.5. 

 
Det blir fjellstyremøte på Kommunehuset i Sør-Fron torsdag 12.5 kl. 19.00.  

Vara møter om ordinære medlemmer ikke kan møte. Vararepresentantene er personlige og er 

oppført i samme rekkefølge som de er vara til faste styremedlemmer. 

 

Vulufjell Fjellstyre:   
Anne Sletten, 2642 Kvam 

Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron 

Sigrid Steig, 2647 Sør-Fron 

Harald Gryttingslien, 2647 Sør-Fron 

Per Henry Vassdokken, 2640 Vinstra 

Olav Røssum, 2640 Vinstra 

 

Vararepresentanter: 

Morten Wangen, 2640 Vinstra 

Magnus Berge, 2647 Sør-Fron 

Brit Dalseg, 2647 Sør-Fron 

Aud Kristin Kollobekken, 2647 Sør-Fron 

Jonny Mathisen, 2642 Kvam 

Pål Klomstad, 2642 Kvam 

 

Andre: 

Per-Erik Sannes, 2670 Otta 

Kai Rune Båtstad, 2670 Otta 

 

Saksliste: 

 

02/22 Årsmelding. 

03/22 Regnskap. 

04/22   Budsjett 2022. 

05/22 Valg av representant og vara til Villreinutvalget for Rondane Nord. 

06/22   Søknad fra Vinstra skytterlag om reinskort i premie.  

 

Referatsaker: 

- Innspill til revidering av beitevedtekter. 

- Dispensasjon fra båndtvangsvedtekter for interkommunalt rovviltlag. 

 

Eventuelt. 
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Sak 02/22 

 

ÅRSMELDING. 
 

Årsmeldingen for 2021 følger samme mal som tidligere år, og er et godt verktøy for å vise de 

bruksberettigede, allmenheten og statelige myndigheter hvilke oppgaver fjellstyret 

gjennomfører i løpet av året. Se ellers vedlagte årsmelding. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Vulufjell Fjellstyre godkjenner fremlagte årsmelding. 

 

--o-- 

 

 

Sak 03/22 

 

Regnskap 2021. 
 

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 170 924. Bakgrunnen for dette var den store 

reinskvota, samt at alle fjellstyrene fikk et ekstra tilskudd i 2021(5 mill. fordelt på 94 

fjellstyrer). Uten disse to faktorene ville regnskapet vist et underskudd eller balansert. Se 

ellers vedlagte regnskap. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Vulufjell fjellstyre godkjenner regnskapet under forutsetning av revisors godkjenning. 

--o-- 

 

Sak 04/22 

 

Budsjett 2022 
 

Det legges frem et budsjett med et mindre overskudd. Bakgrunnen for dette er nedgangen i 

reinskvote. Høsten 2021 kryssa en fostringsflokk på ca. 40-50 dyr veien til Rondvassbu under 

reinsjakta, og over i nordre terrenget av Rondane Nord(Nord for Ula). Denne flokken kom 

ikke tilbake slik at den ble med på tellingen i mars. Erfaringsmessig kommer ikke flokker som 

trekker ut av Vulufjell området tilbake, kanskje med unntak av mindre bukkeflokker. Kvoten 

er derfor redusert med 20% (ca. 47 000) for 2022. I tillegg øker utgiftene for kontorhold etter 

at dette ble flyttet til Sel Skole pga. rivning av tidligere lokaler. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
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Fjellstyret godkjenner budsjett for 2022. 

 

--o-- 

 

Sak 05/22 

 

Valg av representant og vara til Villreinutvalget for Rondane 

Nord. 
 

Villreinutvalget for Rondane Nord er en organisasjon for rettighetshavere i Rondane Nord 

villreinområde. Området strekker seg fra kommunegrensa Sør-Fron-Ringebu/Stor Elvdal, til 

E6 over Dovrefjell. Styrtet består av 2 representanter fra Dovre, 1 representant fra Folldal, 1 

fra Sel og 1 fra Vulufjell. Utvalgets arbeid innebærer bla. å bestemme kvoter, opplegg for 

reinsjakta og gi uttalelser i saker som omhandler villrein.  

 

Representant og vara velges for 2 år av gangen. De som har sittet inneværende periode fra 

Vulufjell er Jan Petter Stebergløkken med Ingunn Bakken som vara. Fjellstyret skal velge 

representant med vara for perioden 2022-2023. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

                                                                        --o-- 

 

Sak 06/22 

 

Søknad fra Vinstra skytterlag om reinskort i premie. 
 

Vinstra skytterlag fyller 160 år. I den forbindelse skal de ha en feiring med grilling, sosialt 

samvær og jaktfelt skyting. Skytterlaget søker fjellstyre om ett reinskort som skal gå til beste 

skytter. Fjellstyret kan når det er overskudd i fjellkassa gi midler til allmennyttige formål, noe 

som denne søknaden vil gå inn under(jmf. Fjellovens §11). 

 

VURDRING: 

 

Tidlig på 1990 tallet ga fjellstyre reinskort til skytterlagene i nord og sør-fron. Denne 

praksisen ble avsluttet på bakgrunn av at det da ble færre kort til innenbygdsboende på 

trekningen. Slik det er i dag får reinsjegerne i hovedsak kort hvert annet år.  

Denne søknaden er litt annerledes da det er snakk om et kort i forbindelse med ett jubileum. 

Om alle skytterlagene skulle få kort hvert år ville dette frata mange innenbygdsjegere kort 

hvert år, men det er ikke det det er søkt om her. Allikevel vil et positivt vedtak medføre at en 

innenbygds jeger blir fratatt et reinskort. Fjellstyret bør vurdere om det er andre måter å 

imøtekomme søknaden på.  
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Fjellstyret gikk med overskudd i 2021, for 2022 vil fjellstyret sannsynligvis gå omtrent i 0, 

pga. reduserte reinskvoter og mindre refusjon fra staten. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Vulufjell Fjellstyre gir et simle/fritt dyr under 40 kg til Vinstra skytterlag, som premie i 

forbindelse med 160 års jubileet. Kortet søkes kjøpt fra private grunneierlag, slik at 

innenbygdsboende med jaktrett i statsallmenningen ikke blir skadelidende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


