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                                     Årsmelding 
                                                                        for 

                                        Hol fjellstyre  2017                                                                        
 

                                                                                                                             
INNLEDNING 
Hallingskarvet og Skorpa statsallmenninger ligger  i den høyalpine sonen og er, med unntak av 
randområdene, preget av mye steinur.  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. 
Som det går fram av media, har villrein-
bestanden i Nordfjella vært utsatt for en 
alvorlig sjukdom,chronical wasting decease 
(cwd), eller skrantesjuke som det heter i 
dagligtale. 
Hallingskarvet statsallmenning ligger i sin 
helhet i sone 2, der dyra så langt er konstatert 
friske, mens Skorpa ligger i sone 1 der det 
pågår et saneringsprogram. Se side 4. 
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 7. året på rad. 
Antagelig er dette det siste året da det har kommet signaler om at ROU skal legges ned.  Hol 
ungdomskole er imidlertid innstilt på å fortsette aktiviteten med støtte fra Hol fjelloppsyn. 
Årsmeldingen gir oversikt over aktiviteter og det administrative arbeidet som gjelder Skorpa og 
Hallingskarvet statsallmenninger. 
 
 
 
Geilo, 22.03. 2018 
 
Harry Larsen 
 -  leder/sign.- 
 
   
Asle Feten                            Kåre Dregelid                    Arnhild Nedrestøl              Torbjørn Dahle 
-n.leder/sign.-                     -vararep./sign.-                    -medl/sign.-                        -medl./sign.- 
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1.  FJELLSTYRESAKER  OG  –ARBEID  I  2018 
                                                                                                                        
Fjellstyret har hatt  3  ordinære møter, det ene kortutdelingsmøte. I tillegg et møte med NSF i  
forbindelse med skrantesjuke. 16  saker er protokollført.  
Av saker fjellstyret har arbeidet med, er det som vanlig forvaltning  av villrein  som har tatt  
mest tid.  Asle Feten  stiller som fjellstyrets representant til Villreinutvalget i Nordfjella med 
leder som vararepresentant.  
Det har vært tett dialog mellom villreinnemnda og villreinutvalget  med flere samrådingsmøter der 
lokalforvaltningen har kommet med felles innspill for bekjempelse av dyresjukdommen i sone 1,  
dvs.fjellområdet nord for Fv. 50. I tillegg har representanter fra nemnd og utvalg deltatt på en rekke  
møter med sentrale myndigheter der et utall av skriv har gått mellom organisasjonene. 
Regnskapet for fjellkassen har blitt ført av Hallingdal Økonomi Service AS og revidert av 
Hallingdal Revisjonsselskap AS.   
 
 
INTERNE MØTER – SAKER 
Møte 20.mars 
saksnr.: 
01 - godkjenning av årsmelding for 2016 
02 - godkjenning av regnskap for 2016 
03 - prisfastsettelse på jaktkort for småvilt 
04 - prisfastsettelse på garnkort 
05 - prisfastsettelse på villreinkort 
06 - ny ordning for stangfiske i Skorpa? 
07 - prisfastsettelse for overnatting på Skorpebu 
08 - prisfastsettelse for overnatting i Lordehytta 
09 -orienteringer, bl.a. tiltak i forbindelse med cwd situasjonen  

 
Saker behandlet over nett 
10 - høringssvar – utkast til soneforskrift 
11 - høringssvar - handlingsplan for stier og løyper i Hol kommune   
12 - handtering av villreinkort  
13 - trekning av villreinkort  
14 - refusjon av fellingsavgift   
15 - bruk av hytter til saneringsformål   
 
Møte  med NSF,  3 juli 
Kortutdelingsmøte,  3 aug. 
 
Møte 5. des. 
16- budsjett for 2018 
 
I tillegg kommer en rekke møter i forbindelse med cwd situasjonen der representanter for fjellstyret 
har deltatt, pluss mange henvendelser over nett og telefon som tar sin tid.  
Av viktige saker må vi spesielt ta med tiltak i forbindelse med skrantesjuka (se under villrein). 
Når det gjelder rypejakt, fant fjellstyret det forsvarlig  å følge opp fjoråret da det var et godt 
klekkingsår, men med baglimit da det er forholdsvis langt mellom kullene. 
Fjellstyret har hatt sitt fjerde år med tjenestesalg til SNO, begrenset oppad til kr 24.000. 
Tjenesten som er utført av Hol fjelloppsyn, har  bestått i arbeid i forbindelse med «Jomfrurunden», 
et stiprosjekt på Finse og fiskecamp - ROU. 
15 dyr er merket av NINA i forbindelse med cwd situasjonen hvorav fem satelittsendere 
på bukk. 
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2. OPPSYNS- OG SEKRETÆRORDNING   
 
Hol fjellstyre har ikke egen oppsynstjeneste  og gir derfor  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.  
«Storfonnslottet» som var i svært dårlig forfatning (se årsmelding 2015),  er nå revet.  
 
Lordehytta,  som er en tredelt steinbu med  kledd  midtrom, ligger i Folarskardet på Hallingskarvet 
statsallmenning,  kloss i DNT-stien mellom Haugastøl og Raggsteindalen  Høyfjellsstue (DNT). 
Bua eies av Hol kommune, men driftes av  fjellstyret med hjelp fra Hol fjelloppsyn og SNO. 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 frivillig 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. Det kan ikke  
forventes at den er klargjort for overnatting før sommersesongen. 
 
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. 
 
                                                                               Oversiktskart med estimert lavmengde (gult).NINA Rapport 634   
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  
Tellende villreinareal utgjør ca. 3000 km2  
fordelt på kommunene  Aurland, Ulvik,   
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Lærdal, Hemsedal,  Ål og Hol som har  vel 800.000 daa.  Arealet i Hallingskarvet statsallmenning,  
NF 351, som ligger på sydsiden  av  Fv.50,  utgjør 108.800 daa., mens Skorpa, NF 311, på nordsiden 
er 44.980 daa.   Hertil leier og forvalter   
Hol fjellstyre fellingstillatelsene for kommune-eiendommene, NF 353, Ynglesdalen, og NF 361, 
Haugastøl.   
 
Bestandsforvaltning –skrantesjuke (cwd). 
2017 ble et meget spesielt år for Nordfjella villreinområde da Mattilsynet i samarbeid med 
Miljødirektoratet i realiteten overtok forvaltningen av sone 1, dvs. fjellområdet  nord for Fv.50. 
Etter at det første tilfellet av cwd  ble avdekket under merking  på ettervinteren 2016, har 
lokalforvaltningen stilt en rekke spørsmål, bl.a.: 
 

 Hvordan har sjukdommen oppstått i Norge? 
 Har vi en smittekilde som lekker? 
 Er den sammenlignbar med tilfellene  i USA og Canada der karibu (nordamerikansk rein)  

ikke er smittet? 
 Hvor lenge har nordfjellareinen vært utsatt for smitte? 
 Hva med smittefare til andre dyr og mennesker? 
 Kan det finnes resistente dyr/dyrepopulasjoner? 
 Hvordan handtere jakta i 2017? 

 
Etter å ha innhentet oppdatert informasjon ble det arrangert et felles seminar over to dager med 
villreinutvalget og –nemd  (Bjøbergmøtet, 27.- 28. feb.) der en la en felles plattform for utarbeidelse 
av en bekjempelsesplan for å utrydde smitten.  Det ble foreslått uttak over en 4 års periode dersom 
dette var eneste mulighet  for å bli kvitt sjukdommen.  Tanken var at planen skulle  revideres  og  
tilpasses den til enhver tid eksisterende kunnskap.  Gjennom denne planen ville en stå igjen med 
anslagsvis 200 dyr i 2020 som kunne avlives gjennom statlig uttak dersom situasjonen skulle tilsi det. 
I så fall ville  en be om en  garanti for gjenoppbygging av en ny, frisk  bestand. 
Videre ble det pekt på nødvendige tiltak for å unngå smitte til andre hjortedyr og sau. 
En innså at mange organisasjoner ville bli involvert,   og at det ville bli behov for en koordinator, noe 
som etter hvert ble etterkommet ved at leder i nemnda/tidligere leder i utvalget ble tilbudt stillingen. 
 
For å komme i gang ble det vedtatt en fellingskvote i sone 1 på 1750 frie dyr der det også var 
anledning til å felle en kalv på hvert kort. Etter søknad til MD fikk sone 1 utvidet jakttid  (10. aug.-
30.okt.). 582 dyr ble felt.  Statlig finansiert helikoptertransport av dyreskrotter fra de mest 
avsidesliggende områdene gjorde at jegerne kunne konsentrere seg om jakt i stedet for å avbryte for å 
bære kjøtt. At det ikke ble felt  flere dyr, skyldtes lange perioder med  tåke, regn, sludd og snø.  
I sone 2 var det ordinær jakttid  med en kvote på 300 fellingstillatelser fordelt på 40 % voksen bukk, 
30% simler og 30% kalver.  60 dyr ble felt. Etter avsluttet jakttid i sone 2, kunne restkort benyttes i 
sone 1 gjennom samjaktavtaler. 
Når det gjelder jaktutøvelse, viser samlerapport fra oppsynet gjennomgående fin jakt. Et forhold er  
anmeldt,  mens det i 6 tilfeller er gitt muntlig pålegg på stedet.  
 
Til tross for forsøk på å formidle råd og synspunkt, både skriftlig og muntlig til sentrale myndigheter  
gjorde Mattilsynet vedtak om fullstendig sanering av bestanden i sone 1  innen 1. mai  2018 uten at  
lokalforvaltningens  forslag ble realitetsbehandlet.  Deretter skulle fjellområdet ligge brakk i fem år. 
Villreinjakta i sone 2  skal etter planen gå normalt i brakkleggingsperioden, bl.a. er det ønske om å ta 
et betydelig  antall prøver. Flytelling vinteren 2017/2018  viser 458 dyr. 
 
Etter 30. oktober tok et statlig jaktlag på 30 personer over, der 10 til enhver tid skulle operere i felt. 
Ved årsskiftet hadde de felt 531 dyr. 
 
Det er holdt en rekke møter på ulike nivåer  og etterhvert nedsatt sju grupper som skulle se på 
forskjellige sider i prosessen: 
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 Jaktgruppe for å belyse ulike tiltak for å effektivisere jakta i og rundt Nordfjella 

villreinområde, gjennomføring av prøveuttak, samt effektive metoder for å redusere potensiell 
smitte fra slakteavfall. Villreinutvalg og villreinnemnd, representert. 

 Brakkleggingsgruppe som i samarbeid med relevante fagmiljøer skulle forberede eventuell 
gjennomføring av uttak av villrein i Nordfjella, sone 1. Kommunekoordinator 

 Reetableringsgruppe som skal vurdere reetablering av en frisk villreinstamme i Nordfjella, 
sone 1. Villreinutvalg og –nemnd,  representert. 

 Arbeidsgruppe som skal vurdere problemstillinger rundt saltstein i sone, Nordfjella. Målet er å 
vurdere den praktiske gjennomføringen av tiltak som skal sikre saltsteiner og hvordan 
områdene rundt saltsteinene kan sikres, evt. saneres. 

 Statlig felling.  Mandatet er å vurdere uttak av villrein ved å bruke statlig fellingslag i 
Nordfjella, sone 1.  Kommunekoordinator 

 .Inndriving og  avliving av villrein i Nordfjella, sone 1.  Gruppa som har vært ledet av 
Mattilsynet, har sett på velferdsaspektet ved inndriving og avliving. Spesiell kompetanse på 
gjerdebygging er innhentet. Villreinutvalget og kommunekoordinator. 

 Slakting og kjøtthandtering. 
 
Fjellstyret hadde forslag til en soneforskrift som påla jegerne tiltak som ikke ville vært mulig å 
praktisere i høyfjellet, til høring.  Etter flere innspill fra lokalforvaltningen ble den til å leve med. 
Tiltak som å bære ned alle hoder for prøvetaking av hjerne- og lymfeknuter ble fulgt opp. Det ble 
gitt rask tilbakemelding gjennom et elektronisk system, «Sett og skutt», som dessverre ikke fungerte 
optimalt hele perioden. 
For sammenligningens skyld forlangte lokalforvaltningen i Nordfjella et ensartet prøvesystem for alle 
villreinområder.  Dette ble ikke tatt til følge, bl.a. av kapasitetsgrunner, men flere villreinområder 
hadde frivillige ordninger. 
Dersom  fellingsresultatet  i Nordfjella,  2017,  bare  hadde vært basert å hjerneprøver, ville kun en 
prøve vært positiv. Totalantallet pr. 14.12.2017 fra det første tilfellet ble avdekket i 2016, viser 
imidlertid 10 positive  tilfeller.  
 
Når det gjelder arbeidsgruppa som har vurdert problemstillinger rundt sau,  har det foregått et 
pionerarbeid når det gjelder  salteplasser.   Villreininteressene har ikke hatt noen formell plass i 
denne gruppa,  men blitt ivaretatt av en utvalgsrepresentant som representerer et beitelag. 
Sett i lys av andre tiltak,  stiller fjellstyret seg undrende til at sau får beite fritt i sone 1. 
 
Da lokalforvaltningens  innspill til metode og framdrift for avvikling av bestanden i sone 1 ikke ble  
lyttet til, ble det på møte, den 14. des. vedtatt å ha hovedfokus på 4 områder vedr. skrantesjuke: 
 

 Dyrevelferd 
 Konkretisering av planen etter 1. mai 2018 
 Ivaretakelse av arealene 
 Gjenoppbygging av bestanden. 

 
Brakkleggingsperioden er tenkt å vare i fem år, og det er utarbeidet en egen reetableringsplan der  
tanken er at dyr fra sone 2 og Hardangervidda skal danne grunnstammen i en ny delpopulasjon.  
Forutsetningen er at det ikke blir påvist skrantesjuke i disse områdene.  
For å hindre overgang av dyr er sone 1 avskjermet med «reingjerde»  i nord og sør. Gjerdet i sør ble 
ikke ferdigstilt før vinteren satte inn, noe man har prøvd å bøte på med flaggline. Områdene blir 
jevnlig patruljert da  store deler av gjerdene er nedsnødd. 
En ser for seg at den største utfordringen i brakkleggingsperioden vil bli ivaretakelse av arealene 
da konkurrerende interesser presser på. 
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5. SMÅVILT    
Etter en god klekkingssesong  har rypebestanden tatt seg betydelig opp. Det ble solgt  93 småviltkort, 
hvorav 79  til utenbygdsboende og 14 til innenbygdsboende. 
26 fangstrapporter er innlevert. Disse viser totalt  46 (39) ryper fordelt på 36  (37) fjellryper og 10 (2)  
liryper. Av disse er 5 (8)  felt i Skorpa (kun fjellrype).  I tillegg kommer 1 hare.  Tallene i parentes 
angir fellingsresultatet i 2014.  I 2015 vedtok fjellstyret fredning og i 2016 var innlevering av 
fellingsrapporter  så lav at det ble meningsløst å dra noen sammenligning. 
Antall jaktdager ligger på  45(40), dvs. rundt en rype pr.jaktdagsverk.  Selv om det er en bedring i 
forhold til tidligere år, må innlevering av fangstrapporter opp på et langt høyere nivå dersom det skal 
gi et reelt bilde.  Tiltak bør diskuteres. 
 

Fordeling av solgte kort 1999-2017: 

År innenbygd
s 

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  Fredet       0  2014 22            5) 44   66 
2015  Fredet          0  2016  9  84   93 
2017 14 79   93      
1) fredning fra 28/9   2) - 3) ikke kortsalg etter 30.november  4)  begrenset jakt til 30. sept. Totalfredning fra 
1.okt.  5) 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 klart fram  på  kart , Nordeca Hardangervidda, 1 : 50.000, som dekker begge 
statsallmenningene og er merket med varder/bolter i alle knekkpunkter i terrenget (tidl. utgave av 
Nordeca’s kart het Hallingskarvet). 
Det har kommet flere tilbakemeldinger om allmenningsjegere som tar seg til rette og jakter på privat 
grunn, noe som ikke er akseptabelt. Jegere som ikke er lommekjent, eller har egne kart henvises til å 
kjøpe Nordeca’s kartverk. 
      
                                                                                                                                                                                                                                                 
6.  FISKE  (2016 tall i parentes) 
Kort sesong og redusert tilgjengelighet  gjør at vannene på Skorpa statsallmenning blir lite brukt. 
Ørreten er imidlertid av førsteklasses kvalitet, noe som bl.a. er bekreftet gjennom prøvefiske.   
I Volavatnet ble det solgt 7 garnkort med tils. 183 garnnetter.  Totalt ble det tatt opp  169 (226) fisker 
på til sammen   79,5 kg (125,5) dvs.  0,47 kg pr. garnnatt.  Gjennomsnittsstørrelsen  lå på  470 (543) 
gram.  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,  2014 og 2017. 
 
Siden 2004 er det også satt ut fisk i Østre og Vestre Tyrvlestjørn, samt Øvre Skorpetindtjørn.  
Pga. et uhell ved Hallingfisk  kunne de bare levere 300  1-årig settefisk  som ble satt ut i V.Volavatn. 
Senthøst fikk fjellstyret melding om at et annet klekkeri  kunne levere det   resterende etter  
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godkjenning fra fylkeskommunen.   
Det ble da valgt å følge utsettingsplanen for V.Volavatn, mens det resterende ble satt ut i Ø.Volavatn 
der det  går et sund i mellom, noe som lå inne i planen for 2017. De andre tjerna ble nedprioritert da en  
er redd for overpopulasjon siden det er få som fisker der.  
 
 
 
FISKEUTSETTING  SKORPA  1996-2017: 
 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 168 ha 
Ø. Volavatn   58 ha 

500  1s 300  1å -
250  1s 
250  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. Fjellstyret gir 
tilskudd til fiskeutsetting i disse vannene.  
 
 
FANGSTATISTIKK  V. VOLAVATN    (168 ha)   1995 – 2017 :  
År ant. fisk 

på garn 
ant.  
 kg 

ant. garn- 
netter/kort 

fisk pr. 
garnnatt 

gj.sn.- 
 vekt 

avkastning 
     kg/ha 

gj.snitts- 
K-faktor 

2017 169 79,5 183/7 0,92 0,47 0,47  
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 
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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, har fått tilbud  
om et gratis villreinkort utenom rulleringsordning.  Faddere som har med ungdom 
mellom 16 og 18 år, har fått 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. Om denne ordningen kan fortsette,  er for  
tidlig å si (se under villrein). 
 
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. Prosjektet ble avsluttet med et 
rakfiskmåltid på skolekjøkkenet. 
Fjellstyret har fått signaler fra Statskog om at prosjektet antagelig vil opphøre pga. manglende 
interesse og at det heller ikke er bevilget veiledningsmidler til SNO. Hol fjelloppsyn og  GJFF  er   
imidlertid innstilt på å fortsette samarbeidet med skolen.  

8.  ARBEIDSPLAN  - GJENNOMFØRT 2017 - PLAN FOR 2018 
 

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 2017 
  plan om fortsettelse i 2018 

informasjon om tilbud og muligheter på statsalm. oppslag, annonser, hjemmside 
tilbud om gratis villreinkort for opplæringsjegere  ? 
arrangere åpent jegermøte i august  årlig, medio aug. 
fiskeutsetting i Volavatn utført i 2017 
fiskeutsetting i Tyrvlesstj. og Skorpetinntj avventes 
prøvefiske Vestre Volavatn utført 2012, ferdigstilt 2013. 
prøvefiske Tyrvlestj. og Øvre Skorpetinnstj.  vurderes nærmere 
redigere hjemmesiden oppdateres etter behov 
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kitte, evt. nytt vindu på vestsida i Skorpebu  vurderes 
nytt vindu i Skarvereiret gjennomføres i 2018 
kjøre opp ved til Lordehytta og Skorpebu årlig etter behov 
Geilo klatreklubb:  Ny ovn utført i 2017 
Geilo klatreklubb:  Skifte ut barduner, maling ? 
           
 
10   ÅRSREGNSKAP 2017 / BUDSJETT 2018 
Regnskap 
Som det framgår av årsregnskapet for 2017 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 2017 er på kr  43.727. 
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 2018 ble satt opp på fjellstyremøte , den 5. des. der foreløpig regnskap ble lagt til 
grunn.  
 
Økonomi  (2016-tall i parentes) 
Bruttoinntekt av fjellstyrets villreinjakt i 2017 var kr. 91.776 (77.800),  minus  fellings-  og 
forvaltningsavgift,  kr. 21.812 (14.235 ). Inntektene for villreinjakt vil variere med kvorestørrelse og 
fellingsresultat.  Hertil kommer  rettighetsleie og bladet Villreinen,  som gis gratis til jegerne.   
 
 
Geilo, 20.03.2018 
 

 


