
                                                                                                                MØTEBOK 
 
Kommune            Styre, råd, utval           Møtestad             Møtedato      Frå kl. 19.00  
             Til kl.  22.00
  
Aurland  fjellstyret     Fjordsenteret   20.3.18     

 
 
TIL STADES PÅ MØTET 

 
 
Medlemar Erling Nesbø, John Håland, May Britt Martinsen, Reidun Bøe Bjørgum, 
  Bjørn Ebne.          
             
             
                                                                                                                

 
 
Vara- 
medlemar Ingen           
             
     

 
 
 
Andre  Knut Fredrik Øi, Håkon Øydvin, Harald Skjerdal, Aron Freyr Gudmundsson.
  Styret i grunneigarlaget for villreinvald møtte i sak 9/18.   
             
             
  

 
 
HANDSAMA SAKER 
Sak nr./år 

  4/18, 5/18, 6/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18.      
     

 
 
UNDERSKRIFTER 
Vi stadfestar med våre underskrifter at  blada i møteboka som vi har signert for er førde i samsvar med det som blei fastsett på møtet. 

 
 

 
 
UTSKRIFTER 
Hovudutskrift er sendt til                                                     
   Fjellstyremedlemane og -varamedlemane, Aurland folkebibliotek. 
 

 
 
 



MØTEBOK 
 
 
Aurland fjellstyre      Møtedato: 20.3.18   Stad: Fjordsenteret  
 

 
Sak 4/18. Referat og meldingar 
 

Følgjande meldingar vart lagde fram: 
 
1) Møtebok fjellstyremøte 6. februar        

2) Revisjonsmelding frå EY as         

3) Melding om utforkøyring med fjellstyrebil (Caddy 2009-mod) 12.3.18         

Merknad: Dagleg leiar og Aron F. Gudmundsson orienterte. Episoden vil bli tema i det komande HMT-

møtet som fjelloppsynet skal ha i vår.   

4) Kontrakt med Statskog SF om grunn til anlegg av veg ved parkeringsplassen i 

Råsdalane – underskriving. Avtalen vart signert av fjellstyreleiar Erling Nesbø.   

5)  Brev frå NFS 26.2.18: Tilskot frå Grunneigarfondet til fiskeprosjekt.  

 Merknad: Fjellstyret får eit tilskot på 60.000 til prosjektet.   

6) Brev frå Statskog SF  2.3.18: CWD-kompensasjon for fjellstyra i Nordfjella for tapte 

inntekter frå reinjakt Merknad: Fjellstyret vil få kompensert noko av dei tapte 

jaktkortinntektene i åra 2018-20. For 2018 vert kompensasjonen på kr. 76.578.    

7) Møtebok frå villreinutvalet for Nordfjella sitt styremøte den 13.3.18   

8) Brev frå Hardangervidda villreinutval med invitasjon til årsmøte 6.-7. april, og 

høyringsbrev på forslag til fellingskvote.             
Merknad: Fjellstyret støttar det framlagde forslaget til fellingskvote for Hardangervidda.  

9) Innkalling til årsmøte i Aurland hjorteutval den 4. april, med forslag til ny 

bestandsplan for 2018-20         

10) Brev frå E-co AS 14.3.18: Informasjon om føreståande anleggsarbeid våren 2018  

11) Arbeid med ny heimeside for fjellstyret.             
Merknad: Orientering ved dagleg leiar. Sida vert publisert før påske. 

12) Neste fjellstyremøte vert tysdag den 24. april 

 
 
                
 Aurland, den 26.3.18     Utskrift til:  Fjellstyremedlemane og  
         -varamedlemane, 
         Aurland folkebibliotek 



MØTEBOK 
 
 
Aurland fjellstyre   Møtedato: 20.3.18   Stad: Fjordsenteret  
 
 
Sak 5/18. Utlysing av hjortejakta i det nedre jaktfeltet i Nordheimsdalen for 2018-19 
 

Saksutgreiing låg føre. 
 
Samrøystes vedtak: 

Fjellstyret vil lysa ut hjortejakta i det nedre jaktfeltet i Nordheimsdalen (jaktfelt 1) for 
2018 - 2019 i lokalaviser og på fjellstyret si heimeside på internett. Utlysinga skjer kring 
månadsskiftet mars/april, med søknadsfrist 30. april. 
 
 

Sak 6/18. Ordninga med sal av dagskort for hjortejakt i Nordheimsdalen 
 

Saksutgreiing låg føre. 
 

Samrøystes vedtak: 
Aurland fjellstyre tilbyr sal av dagskort på hjortejakt på jaktfelt 2 i Nordheimsdalen over 
600 m.o.h  frå  1. november og ut jaktperioden.  
Søknad på jakt skal sendast direkte til Aurland fjellstyre.  Tilbodet er forbehalde 
innanbygds jegerar, men dei kan ta med seg utanbygds tilleggsjegerar.   
Det blir opna for 4 jegerar pr. dagskort.  
Prisen på tilbodet vert 250.- pr. døgn, og 100.- kr.  pr. tilleggsjeger, så kjem kg- prisen på 
59.- kr., viss ein feller noko. 
Dette er ei ordning som skal gjelda i to år, då skal ho evaluerast på nytt. 

 
 
Sak 7/18. Firmabil –  finna løysing for bilspørsmålet etter havari av VW Caddy 
 

Saksutgreiing, vedlagt tilbod frå Berge & co, låg føre. 
 
Handsaming i møtet: 
Fjellstyret ynskjer å få undersøkt om det finst gunstige tilbod på tilsvarande bruktbil 
med utgådd leasingavtale i distriktet, før ein evt inngår avtale med Berge & co om ny bil. 

 
Samrøystes vedtak: 
Fjellstyret ynskjer å få undersøkt om det finst gunstige tilbod på tilsvarande bruktbil 
med utgådd leasingavtale i distriktet. Viss dette ikkje gjev resultat,  kjøper fjellstyret ein 
ny VW Caddy med 4-hjulstrekk, i samsvar med innkome tilbod frå Berge & co. Det vert 
inngått ein 5-årsavtale om leasing for denne bilen. 

                
 Aurland, den 26.3.18     Utskrift til:  Fjellstyremedlemane og  
         -varamedlemane, 
         Aurland folkebibliotek 



MØTEBOK 
 
 
Aurland fjellstyre   Møtedato: 20.3.18   Stad: Fjordsenteret  
 
 
Sak 8/18. Opplegg for småviltjakta 2018 
 

Saksutgreiing låg føre. 
 
Handsaming i møtet: 
John Håland ynskte å få med at jakt på hare i statsallmenningen bør kunna føregå 
utanom den jakttida som vert fastsett for rype, og fekk tilslutning frå fjellstyret i at 
harejakt og kan føregå etter jul, frå 1. januar til utgangen av februar. 
 

Samrøystes vedtak: 
Jakttida for jakt på rype og hare i Aurland statsallmenning  for jaktåret 2018/19 vert 

25.9. – 23.12. Jakt på hare kan i tillegg føregå i tida 1.1. -  28.2. For andre artar, som rev, 

ramn, mår, røyskatt m.fl. gjeld jakttidene som er fastsette av staten.  

Dagskvoten vert fastsett til 2 ryper per jeger (gjeld for kvar kalenderdato, kan ikkje flytta 

«ubrukt» kvote frå ein dag til neste, eller mellom jegerar). 

Fjellstyret avgjer i august kor mange jaktkort av kvar kategori som skal leggjast ut for sal. 

 

Sak 9/18. Opplegg for reinsjakta 
 

Saksutgreiing låg føre. 
 
Handsaming i møtet: 
Styret for grunneigarlaget for villreinvald deltok under drøftinga av denne saka. Ingen 
vedtak vart gjort av fjellstyret i saka. Følgjande tema var mellom dei som vart drøfta:
  
- Forslaget frå styret i villreinutvalet om fellingskvote, fordeling og jakttid i sone 2. Det 

var ingen som hadde innvendingar mot dette. 
- Mogleg deling av kvoten for Aurland mellom jaktrettshavarane i sone 1 og sone 2. 

Det  vart vist til ordninga som galdt perioden 1989-99 med freding eller redusert jakt 
i i sone 2 og differensiert minsteareal for dei to sonene. Fjellstyret meiner at dette 
først og fremst er ei sak mellom grunneigarane i dei to sonene, sidan det er mykje 
statsallmenning på begge sider av dalen.  

- Mogleg samjakt mellom Aurland og nabokommunane vart drøfta, og ulike alternativ 
lufta.  

 
                
 Aurland, den 26.3.18     Utskrift til:  Fjellstyremedlemane og  
         -varamedlemane, 
         Aurland folkebibliotek 



MØTEBOK 
 
 
Aurland fjellstyre   Møtedato: 20.3.18   Stad: Fjordsenteret  

 
 
 

Sak 10/18. Søknad om fellingsløyve for rein til jaktkarusellen 
 

Ein søknad frå jaktkarusellen v/Morten Nesbø om eit fellingsløyve som premie til 
jaktkarusellen 2018 låg føre. 
 
Samrøystes vedtak: 
Fjellstyre gjev eit fellingsløyve for simle/ungdyr som premie til jaktkarusellen for 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 Aurland, den 26.3.18     Utskrift til:  Fjellstyremedlemane og  
         -varamedlemane, 
         Aurland folkebibliotek 

 
 


