
2. september

REFERATSAKER TIL FJELLSTYREMØ-1 E 2. september 
u = Utg. brev 

I = lnng. brev 

K = Kopi 

A = Annet 

DATO AVSENDER MOTTAKER ARK.NR. 

Forkorte/ser: 

ØSF= Øystre Slidre fjellstyre 

NFS= Norges Fjellstyresamband I DN= Direktoratet for naturforvaltning 

KLP=Kommunal Landpensjonskasse 

LMD=Landbruks- og matdep. -

INNHOLD 

DELEGERT SAK 1/2013 Gudbrandsdal Fuglehundklubb. Søknad om leie av jaktprøveterreng 7-8/9-2013. 

K 25.jun ØS kommune Harald Melby mf-perm Søknad om kjøring i forb. med utsetting av båt v/Sanddalen 
u 27.iun ØSF Oddlauq H. Gullaksen 433.1 Innspill til å byqqe qangbru over Trollåsåne 
u 27.jun ØSF Asmund Ellinqsen 373 Nørre Trollåsen, beskyttelse av oppkomme til drikkevann. 

Støl 582 til Høgden 13/5 i Nørre Skreddalen. Frilegging, klage på 
u 28.iun ØSF Astrid Heqqe f.582 fiellstvresak 7/2013. 
u 28.jun ØSF Rypetaksører 2013 621.2 Gjennomførinq av taksering 2013. Info oq fullmakt. 

Svar på klage på vedtak i forbindelse med tilbygg til hytte på 
K 29.iun ØSF Statskoq hyttef.364 Bjørnholen. Feste 364, John Nordtorp. 
I 12.jul ØS kommune ØSF 322 Kommuneplan, samfunnsdelen. 
I 12.iul Astrid HeqqeNidar Hansen ØSF f.582 Feste 582, støl til Høqden 13/5. Klage på vedtak om frilegging. 
I 12.jul Tor Enqebretsen ØSF 642.0 Spørsmål om gratis fiske for personer over 67 år. 
K 12.iul Statskoq Svein Høqsnes 433.1 Tillatelse til å sette opp mjølkerampe ved Tansberg. 
K 02.jul Statskog ØS kommune hyttef.364 Merknad på klagesvar på vedtak. 

Søknad om oppføring av campinghytte på stølsjorde og riving av 
I 12.jul Øystein Ø. A. Grønolen ØSF f.629 geitefjøs. Støl til Grønolen 2/10 feste 629. 
u 16.iul ØSF Siqne Moen 540 Vedutvisninq. 
u 23.jul ØSF Tor Enqebretsen 642.0 Svar på spørsmål om qratis fiskekort for personer over 67 år. 
I 23.jul Øystre Slidre JFF ØSF 611.1 Søknad om vtterliqere ett treninqsfelt i statsallmenninqa 

Skaget-Bitihorn og 
u 30.iul ØSF Mellane sankarlaq 621.2 Info om aiennomførinqen av takserinq av rypebestand 2013. 

arkivboks Publisert materiale vedr. intervjuundersøkelse om forvaltning av 
I 30.iul Høgskolen i Bergen ØSF "småvilt" rypeterreng. 
K 30.jul ØS kommune Tove Jeksrud hyttet. 33L1 Rehabilitering av gammel veg ved Tansberg, hyttefeste 334. 

Søknad fra Tor Nordaas om bygningsmessige endringer vedr. 
u 07.aug ØSF Statskog hyttef.230 rehab. av hytte på Lykkjestølen. Oversendelse av saken. 
u 08.auq ØSF Øystein Ø.A. Grønolen f.629 Vedr. søknad om byqqinq på støl 629. Spørsmål om status. 
u 16.aug ØSF Maqne Loe 540 Vedutvisninq. 
u 16.auq ØSF Kenneth Hegre 540 Ved utvisning. 
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Sak 20/2013 side 4 

Fjelloven § 23, siste ledd: 
"Førfjellstyret gjer noko vedtak etter andre og tredje stykket, skal ko1111111111e11 uttale seg. Er det usemje mellomfjellstyret 
og ko1111111111e11, må fjellstyrevedtaket legg/ast Jra111 for departe111e11tet so111 tek avgjerd i saka. " 

Saken med forslag til vedtak er oversendt kommunen v/skogbrukssjefen for uttale. 

Forslag til vedtak: 
Med hjemmel i fjelloven§ 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger som skal gjelde under småviltjakta 
2013: 

• Sørre delen av jaktfelt A med følgende nordlig avgrensning: Stølsvegen Moane Fullsenn fra
allmenningsgrensa ved Skatrudstølen. Følger stølsvegen til avkjøring mot Fullsennlie. Deretter vegen mot
Ranheimstølen og grensa mot Nord-Aurdal:

o Sør for denne avgrensning åpnes det ikke for jakt på rype. Jakt på andre småviltarter tillates.

• Resten av Jaktfelt A, samt B og C:
o Dagskvote

• 15.9.-3 1.10: 4ryper pr.jeger pr.dag. 
• l .l 1. -23.12: 2 ryper pr. jeger pr. dag. 

o Med "ryper" menes både liryper og fjellryper
o Det settes ingen sesongkvote, men alle jegere oppfordres til måtehold i samlet uttak gjennom

sesongen.

Andre begrensninger: 
• Det selges ikke flere jaktkort i begrenset periode.
• Det er holdt igjen ca 100 jaktkort for utenbygds jegere med og uten hund i forhold til tillatt solgt. Disse

selges ikke i begrenset periode. Dette kompenseres med forflytning av jegere med hund fra felt A til deler
av B, og salg på !NATUR for jegere uten hund. Daglig leder kan avgjøre om dette salget skal avsluttes eller
reguleres hvis bestandssituasjonen tilsier det.

• Det åpnes ikke for begrenset salg av jaktkort til UB m/fuglehund forn 16. oktober.
• Snarefangst tillates ikke i jaktfelt A. Det åpnes for snarefangst i jaktfelt B og C.

Øystre Slidre kommune v/skogbrukssjefcn uttaler bl.a. følgende i brev til fjellstyret av 26.8.2013: 
"Øystre Slidre kommune er samd i vurderinga til fjellstyret, og støtfar tiltaka som Øystre Slidre fjellstyre vil 
gjerafor å avgrensa jaktuttaket på ,ype. Me von ar at resultatet frå takseringa i 2014 blir betre slik at det kan 
opnast for jakt i heile statsallmenningen. 
Øystre Slidre kommune vil også nemne at det er positivt at snarefangsten iklge blir råka i jaktfelt Bog C. sjølv 
om det er lgend at ei ,ype som er tatt ut seint i jaldsesongen ville hatt store sjansarfor å overleve vinteren og i 
så måte er meir verdifull, så er det vildig at eldgamle tradisjonar som snarefangst kan haldast i hevd. " 

Vedtak: 
Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger som skal gjelde under småviltjakta 
20 13: 

• Sørre delen av jaktfelt A med følgende nordlig avgrensning: Stølsvegen Moane Fullsenn fra
allmenningsgrensa ved Skahudstølen. Følger stølsvegen til avkjøring mot Fullsennlie. Deretter vegen mot
Ranheimstølen og grensa mot Nord-Aurdal:

o Sør for denne avgrensning åpnes det ikke for jakt på rype. Jakt på andre småviltarter tillates.

• Resten av Jaktfelt A, samt Bog C:
o Dagskvote

• 15.9.-31.10: 4ryper pr.jeger pr.dag. 
• 1.11. -23.12: 2 ryper pr. jeger pr. dag. 

o Med "ryper" menes både liryper og fjellryper
o Det settes ingen sesongkvote, men alle jegere oppfordres til måtehold i samlet uttak gjennom

sesongen.




