
Referat fra styresmøtet 13/9-17, butikken på Verrastranda kl 1800. 

Disse møte: Ole Tronstad, Ole A Iversen, Bjørn Skjelstad. Lena Olderen Heggstad hadde 

meldt forfall, og i stedet møtte Signar Berger. Leif Jåma hadde meldt forfall, og i stedet 

møtte Tom Mattias Jåma. Grete Mari Sand hadde meldt forfall, og i stedet møtte Even 

Johansen. 

 

Sak 12/17.  Bag limit og kortsalg til årets småviltjakt. 

Takseringen har blitt gjennomført som tidligere. Årets resultat er på noe samme nivå 

som i 2016. Ca 5 kyllinger i snitt pr kull, men kanskje noe lengre mellom kullene. Det 

er best resultat vest i vårt terreng. Det er store fine kyllinger, så det er tydelig at det 

ikke har vært mye omlegging av egg. Grunnen til forholdsvis stor avgang av kyllinger 

kan være mye predatorer i lufta. Det virker som at rypa har lagt eggene noe lavere i 

terrenget, enn tidligere år. Stor produksjon på enkelte linjer. 

 

 Vedtak: Bag limit settes til 2 ryper pr dag pr jeger. Det settes en sesongkvote på 10 ryper 

pr. jeger Vi selger ikke sesongkort etter 2. okt. Maks antall kort etter 2. oktober settes til 

130 kort. 

  Sak 13/17. Sørenvassdammen. 

               Vi har tidligere sagt at vi skal renovere Sørenvassdamen. Det forrige fjellstyret var på 

befaring, og fikk se at det ikke er enkelt og gjøre noe med den. Mest med tanke på at det er 

vanskelig og komme seg dit med gravemaskin for å gjøre noe av jobben. Jeg har undersøkt 

en del om hva et slikt prosjekt kan bli i kostnad. Det er vanskelig og si en eksakt pris, da det 

er mye uforutsett. 

 Men vi prøver oss på et regnestykke: 

              Graving ( innkludert rigging tilflytting av maskin)                  = 25000,- 

              Eventuell grus til igjenfylling, tilkjørt                                        =   9000,- 

              Mørtel med tr.sp                                                                          = 40000,- 

              Helikopter trsp av dette                                                              = 70000,- 

              Arbeid manuelt                                                                             = 15000,- 

              Uforutsette kostnader                                                                 = 10000,- 

                Samlet sum                                                                                  =169000,- 



 I tillegg kommer mva på 25%. Usikker på om vi får igjen den. Tror kanskje at 200.000-

250.000 vil være en pris vi må regne med. 

 Dette kan være et regnestykke vi bommer mye på, da mye er usikkert. 

Vedtak: Daglig leder tar et møte med hytteeierne ved Sørenvatnet, og tilbyr disse og ta tak 

i dette, og prøve med et spleiselag. Fjellstyret kan bidra med midler til dette. Saken tas 

opp på nytt i styret når dette møtet er avholdt.  

 

Sak 14/17. Beitesak Malbua. 

   Etter en del uheldige episoder med spesielt rein som kommer inn på dyrkamarka på 

Malbua p.g.a for dårlig gjerdehold, er det nødvendig og få avklart at et gjerde som holder 

rein ute SKAL være på plass, og leietakere er ansvarlig for dette. 

Vedtak: Daglig leder skriver et skriv til leietakerne, og presisere pkt 4, om gjerdehold i 

avtalen. 

 

Sak 15/17. Orienteringer. 

                                - Hva er gjort i sommer? 

                                - Utbygging Ormsethytta? 

                                - Overtakelse av naust. 

       - Avklare med NTE om «ståa» i saken om Strømsetervegen. 

 

 

           Ole Tronstad /s/                  Ole Anders Iversen /s/                  Bjørn Skjelstad /s/ 

 

          Tom M Jåma/s/            Even Johansen/s/  Signar Berger /s/      Hans Tettli /s/ 

 

 

 

 


