
Utskrift fra Sollia fjellstyres møtebok 14.5.2019 
Det ble avholdt fjellstyremøte tirsdag 14. mai 2019 klokken 1900 på Fjellstyrekontoret.  
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Repr. fra Sollia: 3 2

Medlem Oppmøte Vara Oppmøte

Ole Sollien- Leder Håkon Edvard Nesset x

Hans Bondal- Nestleder x Ellen Marie Tangen

Einy Brænd Tina Buddeberg x

Tor Einar Skogesal x Øyvind Lien

Turid Hoffstad x Lise Andersen

Repr. fra Ringebu: 2 0

Medlem Oppmøte Vara Oppmøte

Christen Bårdsløkken x Hilde Sønsteli

Jan Erik Brenden x Turid Elise  Kaus
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Sak 14/2019 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra fjellstyremøte 12.mars 2019 ble lagt frem for godkjenning. Protokollen ble 

underskrevet av de som var på møtet. 

 
Sak 15/2019 Referatsaker 

A. Brevjournal 12.3.19-13.5.19(Sekretær) 

B. Budsjettprognoser (Sekretær) 

C. Årsmøte i Atna Fiskeforening (Hans Bondal) 

D. Årsmøte i Rondane sør villreinområde (Hans Bondal) 

E. Trekning av småviltjakt og elgjakt (Sekretær) 

 

Referatsakene tas til etterretning  

 

Sak 16/2019 Behandling av klage på vedtak i sak 12/2019-Unntatt offentlighet 

med hjemmel i lov om offentlighet § 13. Opplysningar som er underlagde 

teieplikt. 
 

Vedtak  

1. Fjellstyret opprettholder sitt vedtak i sak 12/2019 

2. Klagen sendes videre til Klima- og miljødepartementet for avgjørelse. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Kopi til: Klima- og miljødepartementet v/ Miljødirektoratet 

 
Sak 17/2019 Søknad om villreinkort fra Sollia skytterlag 
Dokumenter vedlagt saken: Søknad av 29.4.19 fra Sollia Skytterlag 

Bakgrunn 

Det har også i år kommet inn søknad fra Sollia skytterlag om tildeling av gavekort på villrein for 

jakta 2019. Skytterlaget lodder hvert år ut ett villreinkort blant de som har deltatt på minst 3 

jaktfeltskytinger i sesongen. 

 

Saksbehandlers merknader  

Gjennom fjell-lovens § 24 og forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning kan 

fjellstyre gi løyve til jakt på villrein i statsallmenningen. Skytterlagets jaktfeltskyting gir fjellstyres 
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jegere god trening før høstens jakt. En premie i form av et villreinkort kan være med på å inspirere 

flere til å delta på denne formen for treningsskyting. Tiltaket vurderes derfor som godt og et 

villreinkort som gave til skytterlaget ansees å være en god investering for fjellstyre.  

 

Forslag til vedtak 

Fjellstyre bevilger ett villreinkort (kalv på Ringebufjellet) til Sollia skytterlag som skal loddes ut 

blant de som har fullført minst 3 jaktfeltskytinger i regi av Sollia Skytterlag. 

 

 

 
Vedtak 

Fjellstyre bevilger ett villreinkort (kalv på Ringebufjellet) til Sollia skytterlag som skal loddes ut 

blant de som har fullført minst 3 jaktfeltskytinger i regi av Sollia Skytterlag. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig 

og begrunnet, og sendes Sollia fjellstyre innen 3 uker fra kunngjøring av dette vedtak. 

Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. forvaltningslovens §§ 18 og 19 

 

 

Sak 18/2019 Trekking av villreinjakt for innenbygds 
Dokumenter vedlagt saken: Søkerlister for villreinjakt 

 

Bakgrunn 

Gjennom fjell-lovens § 24 og forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning kan 

fjellstyre gi løyve til jakt på villrein i statsallmenningen.  

 

Gjeldende regler for trekking og tildeling av villreinjakt for innenbygds (sist revidert i sak 

10/2015): 

 

Villreinjakt innenbygds 

• Personer som kommer inn under innenbygds tildeling av villreinjakt er: 

✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt innen gamle Sollia kommune 

(iht Fjellovens § 23, andre ledd). Dvs å ha vært fast bosatt i Sollia minst ett år ved jaktstart. 
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✓ Personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i bygd eller grend der 

innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen, dvs kretsene 

Vekkom, Kjønås og Venabygd. (iht Fjellovens § 23, andre ledd).  Dvs å ha vært fast bosatt 

innen Vekkom, Kjønås eller Venabygd minst ett år ved jaktstart. 

✓ Innenbygdsboende ungdom som har flyttet ut, men som fortsatt er under utdanning. Dette 

gjelder de som fyller 25 år eller yngre innen det aktuelle jaktåret. 

✓ Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Sollia / kretsene i Ringebu for å bo der. 

Så når det gjelder personer som hevder de pendler mellom jobb og fast bopel, må de ha 

godkjent pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er det opp til den enkelte 

søker å kunne påvise ved forespørsel fra administrasjonen.  

 

• Søknadsfrist 1. mai, via elektronisk søknadsskjema.  

• I forkant av trekningen blir søkerlistene for Sollia gått gjennom av administrasjonen, og listene 

for Ringebu blir gått gjennom av administrasjonen i samarbeid med daglig leder i Ringebu 

Fjellstyre. Etter denne gjennomgangen vil det noen ganger bli stilt spørsmål om 

innenbygdsstatusen til enkelte søkere. I slike tilfeller blir den aktuelle jeger tilskrevet, med 

forespørsel om en redegjørelse / dokumentasjon på sin innenbygdsstatus.  

• Hvis redegjørelsen fra søkerne ikke har kommet fjellstyret i hende innen trekning, blir disse 

foreløpig med på trekningen. Hvis det viser seg at de ikke oppfyller kravene til innenbygds 

status, blir søkeren overført til utenbygds søkerliste, og kortet blir tildelt utenbygds søker.  

• Det tildeles gratis ”Fritt dyr” til førstegangsjegere fra Sollia som innen jaktåret fyller 20 år eller 

yngre.  

• Fordelingen av villreinkort til søkere fra Sollia og Ringebu fordeles iht avtale inngått 2.3.1990.  

• Innenbygds villreinkort trekkes på fjellstyremøte, og trekningslistene kunngjøres på 

hjemmesiden til Sollia Fjellstyre. 

• Tilbud blir så sendt ut sammen med faktura, med 2 uker betalingsfrist. 

• Ubetalte kort / kort som blir takket nei til, fordeles fortløpende på utenbygds søkere iht 

trekningsliste.  

• Jegere kan bytte kort innad, men må avklare dette med administrasjonen. 

• En jeger kan ikke få tildelt / bytte til seg ”Fritt dyr” oftere enn hvert 4. år. Slike dyr går videre 

til neste mann på lista.  

• Frie dyr som måtte bli ledige, tildeles innabygdsjegere etter trekningsliste før de eventuelt går 

ut til utabygds reserveliste 

• 2 innenbygds jegere kan jakte på lag, hvis begge har fått kort. Man kan kun jakte på ett lag. 
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• Innenbygds jeger kan jakte på lag med utenbygds jeger, såfremt begge har fått tildelt jakt. 

• En jeger som har fått tildelt jakt (innenbygds eller utenbygds) kan danne jaktlag med inntil to 

andre jegere som ikke har fått tildelt jakt. For denne ordningen faktureres hver jeger i laget for 

kr. 1000,- i administrasjonsgebyr. Lagjakten skal ellers følge bestemmelsene i forskrift om jakt, 

felling, fangst og fiske i statsallmenning § 10. 

• I rekrutteringsøyemed, kan jegere som har fått tildelt kort ha med seg ungdom som fyller 25 år 

eller yngre innen det aktuelle jaktåret. Disse to skal jakte sammen, og begge skal oppfylle 

kravene om betalt jegeravgift / oppskyting. Dette skal klargjøres med administrasjonen før jakt.  

• Kontrollkort blir sendt ut til jegerne når dokumentasjon på storviltprøven og betalt jegeravgift 

har blitt framvist.  

 

 

Saksbehandlers merknader 

Villreinkvoten i Rondane Sør øker for 2019 til 400 dyr på Ringebufjellet, samt 40 dyr på 

Finnsjøfjellet. Kvoten til fjellstyret er på tilsammen 57 dyr, fordelt på 35 på Ringebufjellet og 22 

på Finnsjøfjellet. For kortene på Ringebufjellet skal korttypen «Fritt dyr» fortsatt gjelde som «Fri 

bukk». På Finnsjøfjellet gjelder fortsatt «Fritt dyr». Fordelt etter korttype er det dermed 5 frie 

dyr/fri bukk, 10 bukk under 50kg, 22 frie dyr under 50 kg og 20 kalv.  

 

Ett kort er avsatt til Sollia skytterlag som gave til finalen i feltskyting ihht sak 17/2019 og ett Fritt 

under 50kg er gitt som gave til tidligere ansatt Thor Håkon Løkken for lang og tro tjeneste for 

Sollia fjellstyre. 

 

Ved fristen 1.mai hadde fjellstyret mottatt 345 søknader. Av disse var 23 Sollia søkere, 75 

Ringebu søkere (med innabygdsstatus i Sollia) og 247 utabygdssøkere.  

 

Fjellstyrets 57 villreinkort fordeles på innenbygds/utenbygds i henhold til tabellen under: 
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Forslag til vedtak  

Det skal trekkes i to omganger. Først trekkes Sollia kort, så trekkes Ringebukort. For hver 

trekning trekkes det et navn fra en kopp deretter en korttype fra en annen. Navn og korttype stiftes 

sammen og føres inn i trekningslista. På grunn av gjeldende personvernregler (GDPR) og etter råd 

fra Norges Fjellstyresamband blir ikke trekningslista publisert. Hver søker skal få epost om 

resultatet. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig 

og begrunnet, og sendes Sollia fjellstyre innen 3 uker fra kunngjøring av dette vedtak. 

Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. forvaltningslovens §§ 18 og 19 

 

Kvote 2019 Sted Fritt BU50 FU50 Kalv Sum

Ringebufjellet 3 10 10 12 35

Finnsjøfjellet 2 12 8 22

Sum 5 10 22 20 57

Solliasøkere 23

Ringebusøkere 75

Sted Fritt BU50 FU50+kalv FU50 Kalv Antall kort Antall tildelinger

Solliajegere Ringebufjellet 2 5 7 21 14

Finnsjøfjellet 1 8 17 9

38 23

Sted Fritt BU50 FU50+kalv FU50 Kalv Antall kort Antall tildelinger

Ringebujegere Ringebufjellet 1 5 2 4 12 12

Finnsjøfjellet 1 4 5 5

17 17

Venteliste 58

Sted Fritt BU50 FU50+kalv FU50 Kalv Antall kort * Antall tildelinger

Utenbygds Ringebufjellet 1 1 2 2

Finnsjøfjellet 0 0

2 2

 * 1  kalv til Sollia skytterlag (j.fr tidligere vedtak) og 1 FU50 til THL

Sum

Sum

Sum
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Sak 19/2019 Eventuelt 
Turid Hoffstad uttrykte at hun syntes det var synd at fjellstyret ikke ville bestemme seg i saken om 

vei til Atnsjøen som ble behandlet i januar 2019. Hoffstad var ikke tilstede på januarmøtet, men 

fremmet saken gjennom fjellstyrets sekretær. Det er tidligere kjent at Stor-Elvdal kommune har 

bevilget 1 million kroner til veien forutsatt at den påbegynnes innen utgangen av 2019. Det er 

viktig at vedtaket i sak 4/19 nå følges opp slik at saken kan realitetsbehandles av fjellstyret. Daglig 

leder må invitere 1-2 entreprenører til å komme med et prisoverslag på veien, dette bør gjøres i 

løpet av mai-juni 2019. 


