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MØTEINNKALLING VULUFJELL FJELLSTYRE 29.4.2021
Det blir fjellstyremøte på Teams torsdag 29.4 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
Saksliste:
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21

Årsmelding 2020.
Regnskap 2020.
Budsjett 2021.
Nye priser reinsjakt.
Nye priser småviltjakt.
Søknad om dispensasjon fra båndtvangsreglene fra interkommunalt fellingslag-rovvilt.
Oppnevning av representant til lokal referansegruppe i forbindelse med rullering av
forvaltningsplan for Rondane-Dovre nasjonalpark.

Referatsaker:
Ny forskrift om jakt og fangst.
Rullering av bestandsplan villreinutvalget for Rondane Nord.
Oppstart med «villrein-normen».
Eventuelt.
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Årsmelding 2020.
2020 har vært et år preget av corona, noe som har medført svært lite møtevirksomhet, med
unntak av kurs for nye fjellstyemedlemmer som ble avholdt i februar. Aktiviteten i
statsallmenningen har ikke vært påvirket av pandemien. Se ellers vedlagte årsmelding.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Årsmeldingen godkjennes.

--o--
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Regnskap 2020.
Vulufjell Fjellstyre gikk med et overskudd på kr 36 497,65. Fjellstyret har god økonomi,
samtidig som hovedinntektskilden kan bli helt fraværende ved emigrasjon. Dette var tilfelle i
2015 da ca 130 dyr fra stammen gikk ut av området. Disse dyrene vendte ikke tilbake.
Omfattende avgang pga. fotråte slik bestandene sør og nord for oss opplever enkelte år, har
vulufjell hittil vært forskånet for. Det må tas høyde for at begge disse faktorene kan slå inn
enkelte år. Å ha en buffer vil være viktigere for Vulufjell fjellstyre enn fjellstyrer som har
flere hovedinntektskilder. Ved f.eks en fredning av rein i området, vil fjellstyre stå igjen
nesten uten inntekter. Se ellers vedlagte regnskap.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Regnskapet for 2020 godkjennes under forutsetning av revisors godkjennelse.

--o-.
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Budsjett 2021.
Budsjettet er lagt fram under forutsetning av de prisøkningene som foreslås i sak 7 og sak 8.
Det forslåtte budsjettet anslår et overskudd på kr 134 400. Etter flere år med mindre
underskudd, pga. oppbygging av reinstammen og derav lave kvoter, har fjellstyre nå bedre
økonomiske utsikter. Fjellstyret bør benytte muligheten til å bygge seg opp en buffer.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Vulufjell Fjellstyre godkjenner fremlagte budsjett for 2021.
--o--
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Nye priser reinsjakt.
Vulufjell Fjellstyre justerte prisene sist i 2016(sak 7/16). Det er nå kommet nye prisrammer,
og det har gått lang tid siden sist prisene var justert.
Så lenge prisene holder seg innenfor prisrammen gitt av KMD, kreves det ikke høring i slike
saker lenger.
VURDERING:
Fjellstyret må forholde seg til den øvre prisrammen gitt av KMD:

Fritt dyr
Fritt under 50 kg
Simle/fritt under 40 kg
Kalv

7 310
5 740
3 830
1 800

Gjeldene priser vedtatt 2016:
Innenbygdsboende:
Fritt dyr
Fritt under 50 kg
Simle/fritt under 40 kg
Kalv

4 000
3 200
2 400
800

Utenbygdsboende:
6 500
4 700
3 400
1 600

VURDERING:
Med tanke på at det er 5 år siden sist prisene ble justert vil økningen kunne virke noe stor. Til
sammenligning selges kortene på private områder for 2 – 3 ganger den foreslåtte prisen hos
fjellstyret. Utgiftene til fjellstyret øker noe hvert år. Slik det er i dag får fjellstyret dekket
26% av sine totale utgifter gjennom refusjon fra staten, resten av finasieringen med
forvaltning av statsallmenningen må dekkes fra egne inntekter.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Vulufjell fjellstyre vedtar i.h.t Fjellovens §25 følgende kortpriser for reinsjakta i Vulufjell
statsallmenning:
Innenbygdsboende:
Fritt dyr
Klyftbukk/FU50
Simle/Fritt under 40 kg
Kalv

5000
4100
3300
1000

Utenbygdsboende:
Fritt dyr
Klyftbukk/FU50
Simle/fritt under 40 kg
Kalv

7 310
5 740
3 830
1 800
--o--
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Nye priser småviltjakt.
Prisene på småviltjakt ble sist justert i 2019 i sak 2/19. For å unngå store hopp i kortprisene
bør disse justeres jevnlig

VURDERING:
Så lenge prisene holder seg innenfor prisrammen gitt av KMD, kreves det ikke høring i slike
saker lenger.
Fjellstyret må forholde seg til prisrammen fra DN:
Korttyper
Dagskort
5 dagerskort
Ukekort
Sesongkort

Priser
280
1130
1580
2590

For utenbygdsboende kan det tas inntil det dobbelte av innenbygdsboende, men prisen må
ligge innenfor prisrammen.

Det er lagt opp til å selge et begrenset antall kort i perioder for utenbygdsboende. Dette
innebærer ett totalantall kort som kan selges på 365, med maks 185 til utenbygdsboende og
180 til innenbygdsboende. For innenbygdsboende er antallbegrensningen bare av teoretisk art
da antallet jaktkort solgt til innenbygds i 2018 ligger på ca 30 kort.
Fjellstyret har i dag følgende priser for småviltjakt i Vulufjell statsallmenning:
Korttype
Utenbygdsboende
Med hund

Periode 15.9 – 19.9
Periode 20.9 – 24.9
Periode 25.9 – 29.9
Uten hund
Periodekort 15.9 – 19.9
Periodekort 20.9 – 24.9
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Periodekort 25.9 – 29.9
Periodekort 30.9 – 23.12
Sesong 15.9 – 23.12

1000
1100
1400

15
15
40

Døgnkort
Ukekort
Sesongkort
Døgn
Ukekort
Sesongkort

150
700
1000
100
550
700

15
15
60
15
15
60

FORSLAG TIL VEDTAK:
Vulufjell fjellstyre vedtar i.h.t Fjellovens §25 følgende kortpriser for småviltjakta i Vulufjell
statsallmenning:
Korttype
Utenbygdsboende
Med hund

Uten hund

Periode 15.9 – 19.9
Periode 20.9 – 24.9
Periode 25.9 – 29.9
Periodekort 15.9 – 19.9
Periodekort 20.9 – 24.9
Periodekort 25.9 – 29.9
Periodekort 30.9 –
23.12
Sesong 15.9 – 23.12

Innenbygdsboende
Med hund
Døgnkort
Ukekort
Sesongkort
Uten hund
Døgn
Ukekort
Sesongkort

Pris
2016

Ant kort

1130
1130
1130
1130
1130
1130
1500

15
15
15
15
15
15
15

1800

40

150
750
1000
100
750
900

15
15
60
15
15
60

For å bedre presisjonen på jaktuttaket som er et godt verktøy for forvaltningen av
småvilt, har fjellstyret tatt et depisitum på kr 200 pr kort, som tilbakebetales ved
innlevering av fangststatistikk innen 31.12 samme år. Dette tillater ikke lenger KMD, og
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ordningen vidreføres derfor ikke. Småviltjegerne oppfordres til å levere inn
fangstrapport og sende inn vingeprøver etter at jaktsesongen er over.
Fjelloppsynet har delegert fullmakt til å øke kortsalget noe utover fastsatt
antallbegrensning når bestandsforholdene tilsier dette. Antallsbegrensningen vedtatt av
fjellstyret skal være hovedregelen.
--o--
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Søknad om dispensasjon fra reglene om båndtvang for
interkommunalt fellingslag - rovvilt.
Nord Fron kommune søker på vegne av det interkommunale fellingslaget for rovvilt, om
dispensajon fra båndtvangsreglene i Vulufjell statsallmenning. Fellingslaget ber om
dispensasjon for :
- Bruk av hund når det er gitt skadefelling på bjørn, jerv, gaupe og ulv.
- Bruk av hund når det forligger sikre spor av bjørn, jerv, gaupe og ulv i perioden fom.
1.7.2021 tom. 20.8.2021.
Bruk av hund for interkommunalt fellingslag skal følge disse regler:
1. Ved trening må grunneigars samtykke innhentast og oppsynet varslast.
2. Dispensasjonen gjeld for leiarane i det interkommunale fellingslaget. Leiarane
skal til ei kvar tid ha kontroll over kva slags hundar som blir sleppt og kor dei
blir sleppt.
3. Hundane som blir sleppt ved trening og skadefellingsforsøk skal vere merka
med raude ettersøksvestar eller tilsvarande.
4. Hundane som blir sleppt ved trening og skadefellingsforsøk skal ha vore testa
på sau og funne sauereine. Denne godkjenninga skal ikkje vere eldre enn to år.
5. All bruk av hund i samband med trening skjer på hundeeigars ansvar.
6. Dispensasjonen kan trekkjast tilbake straks ved misbruk.
7. Dispensasjonen for skadefelling gjeld når det er gjeve løyve for skadefelling på
bjørn, jerv, gaupe og ulv.
8. Dispensasjonen for trening gjeld fom. 1.7.2021 tom. 20.8.2021.
VURDERING:
Vulufjell statsallmenning er et viktig beiteområde for de bruksberettigede i Nord og Sør-Fron.
Det er viktig at fjellstyret legger til rette slik at skadefelling kan utføres så effektivt som
mulig. Trening av hund når det foreligger ferske spor er av stor betydning for hunder som skal
nyttes i skadefellingsforsøk.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Vulufjell fjellstyre gir det interkommunale fellingslaget grunneiers tillatelse til bruk av hund
som omsøkt.
Sign. Vulufjell fjellstyre

Styre, råd,utv. m.v.:
VULUFJELL
FJELLSTYRE

MØTEBOK
Møtested:
Teams

Møtedato:
29.4.2021

Sak 10/21

Oppnevning av representant til lokal referansegruppe i
forbindelse med rullering av forvaltningsplan for Rondane-Dovre
nasjonalpark.
Vulufjell fjellstyre er forespurt om å sitte i lokal referansegruppe for midtdalskommunene.
Fjellstyret har gitt tilbakemelding om at man ønsker å delta. Fjellstyre skal peke ut en
representant.
Referansegruppa skal komme med innspill til forandringer på gjeldene plan. For fjellstyret er
det viktig å kunne være med å påvirke dette arbeidet, da utviklingen i nasjonalparken har vært
negativ til tross for den planen man har hatt fram til i dag. Fjellstyrene er viktige
forvaltningsorgan da de representerer både bruksrettene som beite, jakt og fiske, samtidig som
naturvernet skal ivarets.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem uten innstilling.
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