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                                       Årsmelding 
                                                              for 
                                                 Hol fjellstyre  2016 
 
 

              
                                                                                                                           Skorpa, juli ca 1985. Foto PAK  

                                                                                                                             
INNLEDNING 
Hallingskarvet og Skorpa statsallmenninger ligger  i den høyalpine sonen og er, med unntak 
av randområdene, preget av mye steinur, noe som også går fram av bildet.  Randsonene 
karakteriseres imidlertid av verdifulle botner med kalkrik grunn som gir næring til rikt plante- 
og dyreliv sommerstid. Her finner du typiske bukkeområder  der også  fjellrypa  trives. 
Fiske vil være begrenset i denne høgden, men det er flere vann med  ørret av flott kvalitet. 
Fjellstyret ønsker å legge til rette for bærekraftig  bruk ut i fra naturgitte forutsetninger. 
Informasjon om dette går fram av fjellstyrets hjemmeside,  www.hol-fjellstyre.no.   
For å stimulere  rekruttering til jakt og fiske,  er Prosjekt rekrutt (ROU) gjennomført for 
6. året på rad. 
Årsmeldingen gir oversikt over aktiviteter og det administrative arbeidet som gjelder Skorpa 
og Hallingskarvet statsallmenninger. 
 
Geilo, 20.03. 2017 
 
Harry Larsen 
 -leder/sign.-    
 
Asle Feten                 Arnhild Nedrestøl       Siri Knudsen             Torbjørn Dahle 
-n.leder/sign.-                -sign.-                         -sign.-                      - sign.- 
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FJELLSTYRESAKER  OG  - ARBEID  I  2016 
Fjellstyret har hatt  4  ordinære møter. I forlengelsen av det ene kommer kortutdelingsmøte  
på Fjellvang, den 5. aug. 2016.  16  saker er protokollert. I tillegg til møtene kommer et to   
dagers kurs for nye fjellstyrer i Ullensvang, den 28.-29. jan. 
Av saker fjellstyret har arbeidet med, er det som vanlig villreinjakta som har tatt mest tid. 
Fjellstyrerepresentant til Villreinutvalget i Nordfjella (rettighethaverorgan)  er Asle Feten med  
leder som vararepresentant. 
Regnskapet for fjellkassen har blitt ført av Hallingdal Økonomi Service AS.  Registrert  
revisor, Odd Eide-Fredriksen,  er engasjert  som revisor  for Hol fjellstyre. 
 
 
MØTER - SAKER 
17.mars 
saksnr.: 
01 - godkjenning av årsmelding for 2016 
02 - godkjenning av regnskap for 2016 
03 – samjaktavtaler 
04 – orienteringssaker, div. 

 
2. mai 
saksnr.: 
05 – prisfastsettelse på villreinkort  (behandlet over nett) 
 
8. juni 
saksnr.: 
06 -  prisfastsettelse på overnatting og dagsbesøk i fjellstyrehytter 
07 – prisfastsettelse på småviltkort  
08 – søknad om midler til settefisk i statsallmenningsvann 
09 – prisfastsettelse på garnkort, Volavatn 
10  - trekning av villreinkort 
11 – revidering av budsjett 
12 – søknad om midler til tv serie 
 
15. august 
saksnr.: 
13 – småviltjakta 2016 
14 – kommunikasjonsplan for Hallingskarvet nasjonalpark 
 



                                                                                                                                           Side 3 
 

15 desember 
saksnr.: 
15 – budsjett for 2017 
16 -  valg av ny revisor 
 
Høringsuttalelser: 
Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet nasjonalpark 
Fjellstyret er i hovedsak  enig i forslaget til kommunikasjonsplan der det går fram 
at en ikke har som mål å øke antall besøkende inn i nasjonalparken, men søke å kanalisere 
ferdselen til områder som tåler høgt ferdselstrykk. Merkevarestrategien for Norges 
nasjonalparker er kagt til grunn. Det er satt fokus på villrein som kulturbærer, men fjellstyret 
savner informasjon om dagens forvaltning. 
Handlingsplan for stier og løyper 
Det er ikke lagt opp til nye stier eller løyper inn i statsallmenningene. Fjellstyret viser til 
høringsuttale fra Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd.   
 
I tillegg kommer behandling av en rekke henvendelser over telefon og nett.  
Av viktige saker vil vi nevne at det under GPS Radiomerkeprosjekt  ble oppdaget ei simle 
med sykdommen chronical wasting deseaase (CWD) eller skrantesjuke, noe som krevde 
ekstraordinære tiltak under villreinjakta. 
Når det gjelder rypejakt, ble det åpnet for ordinær jakt  med baglimit da det var et godt  
klekkingsår og bestanden har tatt seg noe opp igjen. 
 
Fjellstyre har hatt sitt tredje år med tjenestesalg til SNO, begrenset oppad til kr. 24.000. 
Tjenesten, utført av Hol fjelloppsyn, har  bestått i innsamling av CWD prøver,  registreringer  
og tilsyn i verneområder, samt  arbeid i forbindelse med ROU. 
Også i år var vi heldige og fikk benytte Tjørngrovtjørn (Lillevann) på Haugastøl, der Geilo 
jeger- og fiskeforening stilte båter til disposisjon. En fin garnfangst ble lagt til rak i felt. 
Avslutningen fant sted med et solid måltid på skolekjøkkenet henimot jul.  
 
 
2. OPPSYNS- OG SEKRETÆRORDNING   
Hol fjellstyre har ikke egen oppsynstjeneste  og har derfor gitt et årlig tilskudd til Hol 
fjelloppsyn for utføring av oppsynstjeneste og skjøtselsoppgaver,  bl.a.  tilsyn og  vedlikehold  
av Skorpebu,  inkl.  naust og båter ved Volavatn i Skorpa statsallmenning.   
I tillegg kommer tilsyn og vedlikehold  av  Lordehytta i Folarskardet på Hallingskarvet 
statsallmenning.  Tilskuddet  ligger nå på kr. 33.000  pr  år.  
Statsallmenningene utgjør egne jaktfelt der det avkreves et mindre beløp (dekaravgift)  av 
villreinutvalget som engasjerer jaktoppsyn  under villreinjakta. Oppsynet opererer uavhengig 
av kommunegrensene.  Alle som engasjeres i oppsynstjeneste  har  bpm (begrenset 
politimyndighet) og oppdateres med politifaglig kurs annenhvert år. 
Per Aksel Knudsen ble engasjert som  sekretær med virkning fra 1. des. 2012. 
                                                                                                                       
3. FJELLSTYREHYTTER 
Fjellstyret har en egen hytte, Skorpebu (32V  0433213 - 6736647) som ble oppsatt  på 
Skorpa statsallmenning i 1990. 
Hytta er velholdt og har vedbod,  hyggelig oppholdsrom med kjøkkenavdeling og soverom 
med fire køyer.  I tillegg er det hems med to madrasser, pluss sengebrisk i oppholdsrommet. 
Tilsyn og vedlikehold blir jevnlig utført av Hol fjelloppsyn. 
En båt  i opplag ved vestenden av Volavatn,  og en i båthus snaut 2 km nord for hytta.  
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«Storfonnslottet» som var i svært dårlig forfatning (se årsmelding 2015),  er nå revet.  
Restene vil bli kjørt ned med skuterfrakt  i 2017. 
 
Lordehytta,  som ligger i Folarskardet på Hallingskarvet statsallmenning,  kloss i DNT-stien 
mellom Haugastøl og Raggsteindalen  Høyfjellsstue (DNT),  eies av Hol kommune, men 
driftes av  fjellstyret. Hytta er kun å betrakte som nødbu og står åpen hele året, men er ofte 
nedsnødd om vinteren. 
Med bakgrunn i hyttas spesielle beliggenhet, er det jevnlig behov for vedlikehold. Snø i begge 
enderom og fukt i oppholdsrommet er et tilbakevendende  problem. Tetting av alle åpninger 
hindrer snødrev inn, men gir samtidig økt fuktighet pga. manglende utlufting. Innvendig 
kledning av tak i oppholdsrommet, ekstra ventiler i mellomvegger, samt delt ytterdører hvor 
den øvre delen kan stå åpen i sommer-halvåret,  har hjulpet noe. 
Tidligere var det kun frivilling bidrag ved besøk og overnatting.  I sak 07/14  vedtok 
fjellstyret å innføre betaling på kr 100 pr natt for overnatting. 
Ikke alle er like flinke til å ta med seg søppel, samt ta vare på inventar og utstyr. Klargjøring 
av hytta og uttransport  av søppel og er foretatt i samarbeid  med lokalt løypemannskap og 
SNO. Det er kjøpt inn en del småartikler, både til Skorpebu og Lordehytta. 
 
Skarvereiret,  som ligger på kanten av stupet  opp for Tvergasteintjørne,  ble bygget av Arne 
Næss i 1942.  Statskog er grunneier,  mens fjellstyret er eier av selve hytta. Det er inngått  
bruksavtale mellom fjellstyret og Geilo klatreklubb som er ansvarlig for vedlikehold. Også 
her har det lokale SNO bidratt med praktisk bistand. Noen få overnattinger i hytta. 
 
4. VILLREIN 
Nasjonalt villreinområde 
Arealene i Nordfjella villreinområde forvaltes i henhold til Regional plan , 2014-2025. For 
gjennomføring av planen er det  utarbeidet et handlingsprogram som skal rulleres årlig.  
Planen som er utarbeidet etter plan- og bygningslovens rammer for regionale planer,  erstatter 
Felles kommunedelplan for villrein av 1997/98.   
                                  
Areal 
Etter siste korrigering er tellende vill-
reinareal 3.004.380 daa fordelt på 
kommunene  Aurland, Ulvik,  Lærdal, 
Hemsedal,  Ål og Hol med  sine 
821.990 daa.  Av dette utgjør stats-
allenningene i Hol 153.780  daa.  
Skorpa, NF 311, som ligger  nord for  
Fv. 50,  har 44.980 daa  og Halling-
skarvet, NF 351, syd for Fv.50,108.800 
daa.  Hertil leier og forvalter  Hol fjell-
styre fellingstillatelsene for kommune-
eiendommene, NF 353, Ynglesdalen, 
og NF 361, Haugastøl.  Hol fjellstyre    
drifter dermed 220.320 daa  som utgjør  
27 % av villreinarealet  i Hol kommune   Ovesiktskart med estmert lavmengde (gult).NINA Rapport 634              
og 7,3% av totalt villreinareal  i Nordfjella. 
 
Bestandsforvaltning 
Potensiell bæreevne  ligger på rundt 4000 vinterdyr dersom alle beitene er intakt. 



                                                                                                                                           Side 5 
 

(Gaare/Skogland, DN-86).  Forvaltningen har valgt å holde bestandsmålet under dette nivået  
da en del av vinterbeitene, som kun utgjør 12 % av totalarealet,  for en stor del ligger i  
turistnære områder som  er mere eller mindre  omdisponert til konkurrerende formål.   
 
Moderne teknologi, ved hjelp av satelittovervåking,  bekrefter disse forholdene.  Det er derfor 
en utfordring å legge til rette for at dyra skal få mulighet  til å bruke sine årstidsavhengige 
beiteområder, ikke minst rundt Hallingskarvet der det er svært tett skiløypenett.  
I flg. kommunal løypeplan skal løypepreparering midlertidig stanses når villreinflokker 
kommer på beitesøk. Dette har ved noen tilfeller vært gjort.  
Driftsplanperioden for Nordfjella, 2012-2015  hadde en målsetting på 2400 vinterdyr innen  
utgangen av 2015. Ny plan er utarbeidet, men pga. påvist CWD smitte i området (se under) 
var det enighet om å utsette denne planen. 
På en flytelling, 11. feb. 2016, fant man ingen dyr melom Fv. 50 og Bergensbanen., men 48  
dyr ble  bakketalt i Folarskardet. Totalt ble det talt 2093 dyr.  
Ny telling, 14. mars, viste totalt 1954 dyr  med 520 sør for Fv. 50. En del av disse hadde  
krysset  Bergensbanen  (Finsetunnelen)  og gjestet Hardangervidda.  
 
Kalvetelling utført den 25. juni og 20. juli, 2016,  viste 54,5  kalv pr. 100 simle/ungdyr. Totalt 
ble det talt 2254 dyr fordelt på 279 bukker, 1278  simler og 697 kalver.  
Flokkene blir fotografert fra fly og talt opp ved hjelp av bildeprogram på PC.  Fotograf og 
tolking av bilder var Asle Feten. 
For å hjelpe opp bestanden i sone 2 (Fv. 50-Bergensbanen) bestemte Villreinutvalget at   
jakttida i dette området  skulle avkortes  til  20.aug.-31.aug.  Ingen kort fra sone 1 ble tillatt 
brukt  i sone 2.  Nattefredning, kl. 19.00- 07.00, over  hele villreinområdet,  jaktslutt 20.sept.  
 
Strukturtelling, etter jakt 2016, viste 15,7 % voksen bukk, 6,3 % bukk  2 ½ år, 9,5% bukk 1 ½ 
år, 46,5% simle, 20,9% kalv, 1,1% usikre.   
Metoden består i å observere flokker med langkikkert på stativ, og innlesing av observerte dyr 
på diktafon.  I tillegg blir flokkene fotografert og talt opp på dataskjerm.  
Samjaktavtaler 
Fjellstyret har inngått samjaktavtale gjeldende for alle  statsallmenninger, unntatt Aurland.  
En rekke private felt har sluttet seg til samjaktavtalene som blir benyttet i stort monn. For Hol 
sin del ble 41 dyr felt i andre kommuner. 
 

Tildeling og fellingsresultat 

Villreinutvalget (en fjellstyrerepr. og en repr. for de private jaktfeltene  i hver kommune) la 
fram forslag til fellingskvote på 900 dyr fordelt på 30% frie dyr, 30% simle/ungdyr og 40%  
kalv.  Villreinnmnda vedtok kvoteforslaget i møte, den 18. april. 
 
Fellingskvoten til Hol fjellstyre var på 61 dyr (20-17-24), av dette var 43 dyr (14-12-
17) på statsallmenning og 18 dyr (6-5-7) på kommuneeiendommene.  Informasjon og 
søknadsordning for villreinjakt i Hol’s del av Nordfjella ble lagt ut på fjellstyrets 
hjemmeside.  
Det var  48 innenbygds-  og 20 utenbygds søkere. Hol fjellstyre praktiserer vedtatt 
ordning med rullerende tildeling av jaktløyve til innenbygds søkere. 

Utenbygds søkere kommer kun i betraktning dersom det er ledige kort (vedtak, sak 5/12). 
Dette systemet fungerer svært bra. 36  lokale jegere og 3 utenbygdsboende takket ja til kort.  
Fellingsresultatet var 15 voksne bukker, 1  1 ½ årig bukk, 1  1½   årig simle, 1 bukkekalv og  
2 simlekalver, dvs. en fellingprosent på 32,8. Av disse ble 9 dyr felt i annet  jaktfelt i Hol og 
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7 dyr felt i annen kommune;  6 i Lærdal og 1 i Ål. 
Det ble levert CWD prøve av alle felte dyr. 
Sjøl om en del dyr bruker sørsiden av Bergensbanen deler av året,  var det  minimalt trekk 
over Finsetunnelen under jakta. 
Som et stimuleringstiltak til treningskyting ble to kort  trukket ut til jegere som hadde over  et 
visst antall treningsskudd. 

Til tross for at aksept av tildelingen skjer ved innbetaling for jaktkorta,  er det  noen jegere 
som trekker seg.  Dette skaper ekstra arbeid  med kontakt  nedover på reservelista  med ekstra 
innbetalinger og tilbakebetaling til andre.  En karanteneordning for useriøse søkere vil bli 
vurdert. 
Nordfjella hadde konisjonsundersøkelse med kjeveinnsamling  høsten 2014.  Resultatet 
foreligger ikke enda. 
 

Totalfelling for Nordfjella: 
 Hemse- 

 dal 
Ål Hol Aurland Lærdal Ulvik SUM 

Bukk, voksen        2 13     28 24       26  2     95 
Bukk 1 ½ år        1   1       4  3         6  1     16 
Bukkekalv        -   4  8 23       10  1     46 
Simle, voksen 5 18      28       48       23        3    125 
Simle 1 ½ år -   1  4  4  4  -      13 
Simlekalv 3  6 10 14  7   - 40 
SUM FELTE 
DYR 

     11      43     82     116       76  7    335 

Fellingskvote      37 157     245 237 220 43 900 
Felt % av kvote     29,7%    27,4% 33,5%      48,9%      38,2%     16,3%  37,2%  
 
Det ble til sammen felt 157 hanndyr og 178 hunndyr. 
Fellingen fordeler seg med 291  dyr i sone 1 (nord for Fv. 50) og  44 dyr i sone 2 (sør for 
Fv.50).   
Av dyr som ble felt i sone 1 var det 4 merkete tamrein fra Filefjell reinlag (2 i Hemsedal,  og 
2 i Hol). 
Oppgitte slaktevekter viser en svak økning  i forhold til fjoråret. 
 
Økonomi  (2015-tall i parentes) 
Bruttoinntekt av fjellstyrets villreinjakt i 2016 var kr. 77.800 (88.800),  minus  fellings-  og 
forvaltningsavgift,  kr. 14.235  (17.724). Inntektene for villreinjakt vil variere med 
kvorestørrelse og fellingsresultat.  Hertil kommer  rettighetsleie og bladet Villreinen,  som gis 
gratis til jegerne.   
 

Chronical  wasting decease (CWD)  
CWD eller «skrantesjuke» ble oppdaget på ei simle under radiomerking, vinteren 2016. 
Simla som hadde trukket seg ut av flokken, døde under uforklarlige omstendigheter. Det ble 
 derfor sendt prøver til Veterinærinstituttet som videresendte disse til et laberatorium i USA. 
Det  viste seg seg at simla var angrepet av CWD, en prionsjukdom som rammer hjernen og  
fører til død hos angrepne hjortedyr. 
Prioner er ørsmå proteiner som forandrer struktur. Når den unormale tilstanden treffer andre  
celler, sprer de seg, dreper nerveceller og ødelegger vevet i hjernen.  
Det finnes flere typer prionsjukdommer hvor noen kan oppstå spontant, mens andre kan være 
svært smittsomme.  Det er ikke påvist smitteoverføring til menneske. 
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Det ble satt i gang umiddelbare tiltak med  innsamling av hjerneprøver fra alle felte dyr. 
Jegerne fulgte opp på en forbildelig måte da så godt som alle hoder ble båret ned fra fjellet 
og fraktet til faste innsamlingssteder.  Prøvesvar skulle komme etter et par dager. Kjøtt 
fra slakt som evt. fikk påvist CWD kunne,  etter det som ble uttrykt på møtene, trykt spises. 
Veterinærinstituttet ville imidlertid gjerne ha det inn for ytterligere forskning, og jegere som  
leverte dette i fra seg, ville få nytt reinskort. 
En uke ut i jakta kom en kontramelding: Alt kjøtt fra dyr med påvist CWD skulle leveres inn 
til Mattilsynet. 
To dyr fra årets jakt fikk påvist CWD. I tillegg har det blitt påvist CWD på to elger i  Nord  
Trøndelag.  Hva som evt. måtte være av denne sjukdommen i norske hjorteviltbestander, 
er det ingen som vet,  da det kun  har vært foretatt noen få undersøkelser. 
  
 
 
5. SMÅVILT        
Etter ekstreme snøforhold og feilslått klekking, våren 2015,  ble det ikke solgt småviltkort på 
statsallmenningsgrunn dette året. Det var derfor med spenning man så fram til klekkings-
perioden, våren 2016.  Sparsomt med stamfugl, men gjennomgående store kull, gjorde at 
fjellstyret åpnet for jakt med baglimit på to ryper pr. jeger/dag,  maks 10 pr. år og begrenset 
kortsalg.  
Tilbakemeldingene vitner om varierende bestandsforhold. Av fellingsrapportene går det fram  
at det i gjennomsnitt  har blitt felt en rype pr. dagsverk.  Det  er imidlertid så få jegere som har 
innlevert fellingsrapport at det er lite å legge vekt på. Dersom ikke dette bedrer seg, kan det  
være et spørsmål om ikke fjelstyret må ta et depositum som tilbakebetales ved innlevering av  
fellingsresultat slik man gjør med villreinkort, evt. innføre en karantenetid.   
 

Fordeling av solgte kort 1999-2016: 

År innenbygds utenbygds totalt  År innenbygds utenbygds total 
1999 11 33   44  2000 15 46   61 
2001 26 59   85  2002 52 58 110 
2003 29 79 108  2004 36 62   98 
2005 34 66 100  2006 34 76 110 
2007 27 101 128  2008 21 64   85 
2009 13 50   63        1)  2010 18 65   82       2) 
2011 23 54   77        3)  2012   7 31   38       4) 
2013  0                5)  0     0  2014 22            6) 44   66 
2015  Fredet   2016 84  9   93 
1) fredning fra 28/9   2) - 3) ikke kortsalg etter 30.november 4)  begrenset jakt til 30. sept. Totalfredning fra 
1.okt.  6) Jaktstopp f.o.m. 6. oktober. 
 
Allmenningsgrenser                                                                                                                                     
Grensene for fjellstyrets to statsallmenninger går i hht. grensegangen ”så langt opp som bufe 
kan beite”. Grensene går fram  på kart (Nordeca Hallingskarvet, 1 : 50.000) som dekker begge 
statsallmenningene og er merket med varder/bolter i alle knekkpunkter i terrenget.  
Fjellstyrets arbeid med påvisning av allmenningsgrensa i terrenget har  pågått over flere år. 
Vekslende snøforhold gjør at dette arbeidet har tatt lengre tid enn forventet. De fleste grense- 
boltene der det er problem med jakt over på privat grunn,  er nå funnet.  Arbeide med 
synfaring og merking av grensa vil fortsette kommende år. 
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6  FISKE  (2015 tall i parentes) 
Kort sesong og redusert tilgjengelighet i forhold til lavereliggende vann gjør at Volavatnet blir 
lite brukt. Ørreten er imidlertid av førsteklasses kvalitet, noe som bl.a. ble  bekreftet gjennom 
prøvefiske, sommeren 2012.    
Det ble solgt 5 garnkort med tils. 226 garnnetter.  Totalt ble det tatt opp  226 (86) fisker på til 
sammen  125,5 (49) kg,  dvs.  0,56 kg pr. garnnatt.  Gjennomsnittsstørrelsen  lå på 543 (570) 
gram.  Største fisk var på 1,9 kg. Ustabilt vær, spesielt vind,  har ved noen anledninger gjort 
det  vanskelig å handtere garna. 
Det er satt ut settefisk ca. annet hvert år siden 1996, da fjellstyret satte ut 500  2-somrige ørret 
i Vestre Volavatn. Dette ble  endret til 1.000  1-somrige ørret i 2006.  Da prøvefiske i 2006 
viste at bestanden var  i ferd med å bli for tett pga. mindre opptak enn forventet,  ble 
utsettingsantallet redusert til 500 1-somrige i 2008.  Utsetting etter 2008 forgår derfor hvert  
tredje  år, dvs. i 2011 og 2014. 
Siden 2004 er det satt ut fisk i Østre og Vestre Tyrvlestjørn, samt Øvre Skorpetindtjørne annet  
hvert år. Utsetting skjer nå hvert tredje  år. I disse høytliggende vannene hvor det er lite  
besøk,  til tross for fritt  stangfiske, har det kommet melding om fin fisk. 
 
 
FISKEUTSETTING  SKORPA  1996-2014: 
 1996 1998 2000 2003 2004 2006 2008 2011 
V. Volavatn 
(1684 daa) 

500 2s 500 2s 500 2s 250 2s 300 2s 1000 
1s 

500 1s 500 1s 

V Tyrvlestjørne 
(50 daa) 

    50 2s 100 1s 75 1s 75 1s 

Ø Tyrvlestjørne 
(75 daa) 

    75 2s 150 1s 100 1s 100 1s 

Øvre 
Skorpetindtjørne 
(250 daa) 

     
100 2s 

 
200 1s 

 
150 1s 

 
150 1s 

 
 2014 2017       
V. Volavatn 
(1684 da) 

500  1s        

V Tyrvlestjørne 
(50 da) 

  75  1s        

Ø Tyrvlestjørne 
(75 da) 

100  1s        

Øvre 
Skorpetindtjørne 
(250 da) 

150  1 s        

  
Gjennom egen avtale med fjellstyret forvalter Østre Hol JFF  Godfjelltjørne, Simlenuttjørne, 
Kyrkjedørsvotni og 2 vann i Folarskaret på Hallingskarvet statsallmenning.  
 
 
 
 



                                                                                                                                           Side 9 
 

FANGSTATISTIKK  V. VOLAVATN    (168 ha)   1995 – 2016 :  
År ant. fisk 

på garn 
ant.  
 kg 

ant. garn- 
netter/kort 

fisk pr. 
garnnatt 

gj.sn.- 
 vekt 

avkastning 
     kg/ha 

gj.snitts- 
K-faktor 

2016 226 125,5 226/5 1,0 0,56 0,75  
2015   86  49 42/2 2,1 0,57 0,51  
2014 213 113  92/3 2,3 0,53 0,67  
2013 153 78,3 101/4 1,5 0,51 0,47   
2012 
prøvefiske 

  74 
  55 

34 
13,5 

  84 / 3 
  24 21-52 mm 

0,9 
2,3 

0,46 
0,25 

0,2  
1.09 

2011 151 49 262 / 8 0,6 0,32 0,3  
2010 123 94 218 / 4 0,6 0,76 0,56  
2009 89 61   95 / 4 0,9 0,68 0,36  
2008 85 48 102 / 4 0,8 0,56 0,29  
2007 102 59 155 / 3 0,7 0,58 0,35  
2006 
prøvefiske 

82 
32 

59  1) 

8,7 
234  /  7 
16   21-52mm 

0,4 
2,0 

0,72 
0,272 

0,35  
1.07 

2005 184 117 260  /  5 0,7 0,64 0,70  
2004 212 130 263  /  8  0,8 0,61 0,77 13 fisk:1.17 
2003 
kontrollfiske 

276 
26 

172 
9,425 

236 
20   39-45mm  

1,2 
1,3 

0,62 
0,471 

1,02 26 fisk:1.13 
1.13 

2002 45 25 64 0,7 0,56   
2000 10 6 30 0,3 0,60   
1998 19 16 50 0,4 0,84   
1997 45 36 74 0,6 0,80   
1996 
prøvefiske 

118 
13 

78 
7,525 

111 
16   21-52mm 

1,1 
0,81 

0,66 
0,579 

  
1.13 

1995 19 10 30 0,6 0,53   
Tillegg på sluk/flue: 5 fisk -5,6 kg 

1) 2006: Østre Volavatn: 18 garn/1 natt: 5 fisk - 4,3 kg 
2) 2013: Tillegg på sluk, elv mot Kongshellervt.: 7 fisk – 5,4 kg.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7.  INFORMASJON – OPPLÆRINGSJAKT - FISKE 
Fjellstyret ønsker at flest mulig skal få nytte de tilbud våre statsallmenninger kan gi. 
I tillegg til småvilt-, villreinjakt  og garnfiske, er det gode muligheter for friluftslivsaktiviteter 
i to flotte fjellområder. 
Fjellstyret har derfor fått laget en egen hjemmeside på internett; www.hol-fjellstyre.no. 
Her finnes all informasjon om det som skjer i fjellstyret, og hvilke tiltak og muligheter som  
våre to allmenninger kan tilby den enkelte bruker. 
Ungdom mellom 16 og 18 år som oppfyller kravene til storviltjakt   iht. forskrift, får tilbud  
om et gratis villreinkort utenom rulleringsordning.  Faddere  som som har med ungdom 
mellom 16 og 18 år, får tilbud om kjøp av et ekstra kort.  
For å stimulere til økt antall treningsskudd fikk skytterlagene et gratis simle/ungdyr- og  
kalvekort som ble trukket ut blant dem som hadde flest treningsskudd. 
 
ROU som ble etablert i 2011, er videreført i samarbeid med Hol barne- og ungdomsskole, 
SNO, GJFF og lokale ressurspersoner,  bl.a. med tiltaksmidler fra Statskog.  
Siden tilgjengeligheten den tid på året prosjektet er aktuelt  vanskelig lar seg gjennomføre i  
statsallmenningsvannene, ble det inngått avtale med GJFF om bruk av Tjørngrovtjørn som  
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ligger på en kommuneeiendom som grenser opp til Hallingskarvet statsallmenning. 
Prosjektet som retter seg spesielt mot fiske, omfatter overnatting i lavo med fokus på 
friluftsliv,  der elevene lærer om drift av fiskevann og er er med på å  legge ned rakfisk. 
For 2016 ble det etter pålegg fra prosjektledelsen fokusert spesielt på kjøring i utmark, 
bl.a. med undervisning på 8. trinn.  Prosjektet ble avsluttet med et rakfiskmåltid på 
skolekjøkkenet 

8.  ARBEIDSPLAN  - GJENNOMFØRT 2016  - PLAN FOR 2017 
 
Tiltak 2017 Utførelse 
-fortsette registrering og merking av gjenstående del av 
den formelle grensa for Hallingskarvet statsallm. 

H.skarvet: fortsette leting 

gjennomføre tiltak for rekruttering til jakt og fiske  -gjennomført ROU prosjekt i 2016 
  plan om fortsettelse i 2017 

informasjon om tilbud og muligheter på statsalm. oppslag, annonser, hjemmside 
tilbud om gratis villreinkort for opplæringsjegere årlig tilbud 
arrangere åpent jegermøte i august  årlig, medio aug. 
fiskeutsetting i Volavatn utført i 2014, ny utsetting i 2017, 

omfatter også Østre Volavatn.  
fiskeutsetting i Tyrvlesstj. og Skorpetinntj vurderes nærmere. 
prøvefiske Vestre Volavatn utført 2012, ferdigstilt 2013. 
prøvefiske Tyrvlestj. og Øvre Skorpetinnstj.  vurderes nærmere 
redigere hjemmesiden oppdateres etter behov 
nytt vindu med karm i gang på Skorpebu utført i 2016. 
kjøre opp ved til Lordehytta og Skorpebu årlig etter behov 
rive «Storfonnslottet»  i samarbeid med eier utført 2016 
Vedlikehold «Skarvereiret» Geilo klatreklubb: Ny ovn, 

maling, barduner 2017 
           
 
10   ÅRSREGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 
Regnskap 
Som det framgår av årsregnskapet for 2016 har Hol fjellstyre begrensede inntekter ved  
utleie av småviltjakt, villreinjakt og fiske.  
Siden statsallmenningene er høgtliggende med liten produksjon og tungvindt adkomst,  holder  
fjellstyret prisene på et moderat nivå.   Fjellkassen har imidlertid solid likviditet. Årsresultatet 
for 2016 er på kr 3.893. 
Handtering av regninger og bilag skjer gjennom Hallingdal Økonomi Service AS og attesteres 
av leder, fjellstyrets sekretær eller fjellstyrets representant til Villreinutvalget i Nordfjella som 
tar seg  av fellingskort samt  avregning av fellingsavgift, rettighetsleie og forvaltningsavgift  
for villreinjakt.  
Budsjett 
Driftsbudsjett for 2017 ble satt opp på fjellstyremøte , den 7. des. der foreløpig regnskap ble 
lagt til grunn.  
 
Geilo, 18.03, 2017 

 


