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1. Økonomisk del
Førebels utdrag av rekneskapsresultatet for 2019 og 2020 viser fylgjande hovudpostar for
inntekter og utgifter:
INNTEKTER
2019
2020
UTGIFTER,
2019
2020
DRIFT
Jakt, fiske, turkart
795 488
965 955
Løn
90 342
82 708
Tilskot, erstatning,
194 857
216 846
Varekostnad 15 820
1 470
utleige
Andre
854 763
931 390
kostnader
Sum driftsinntekt
990 345
1 182 800 Sum
1 053 841 1 106 706
driftskostnad
Driftsresultat
-63 495
76 094
Netto renteinntekt
24 072
18 646
Avskrivingar
93 685
91 138
ÅRSRESULTAT
-39 424
94 403
Bankinnskot, kontantar
1 723 085 2 283 687
og liknande
Kommentar:
Her viser hovudtala frå rekneskapet samanlikna med tala frå året før. Rekneskapet for 2020
er ikkje revisorgodkjent enno. Årsresultatet viser eit overskot med kr. 94 403 som diferansen
mellom sum driftsinntekter og renteinntekter, minus sum driftskostnader.
Inntektene:
Raden «Jakt, fiske, turkart» omfattar tilsaman 6 postar der inntekt frå villreinkort og fiskekort,
er dei viktigaste postane.






Auke i inntekt frå året før skuldast i hovudsak høgare inntekt frå villreinjakta.
Inntektene frå fiske var og høgare til tross for den nye fordelingsnøkkelen som gir Eidfjord
mindre del av salet på felleskortet. Fordelingsnøkkelen er ei prøveordning som skal
evaluerast etter sesongen 2021. Auka inntekt er nok ein «korona-effekt» der mange har
feriert i Noreg. I tillegg er ordninga med kjøp av kort på nett vorte meir kjent og ålment i
bruk.
Elles har det vore justering av satsane for festeavgift og reguleringserstatning som har
resultert i ei auke.
Inntektene frå småviltkort vart avgrensa til sal av hundetreningskort da det ikkje vart opna
for jakt.

Utgiftene:
 Største faste utgiftspostar er knytt til drift og omfattar kjøp av tenester frå Hardangervidda
fjelloppsyn, kjøp av tenester frå Eidfjord kommune, rekneskapstenester, godtgjersle for
politisk arbeid og kontingent til Norges fjellstyresamband.
 Vedlikehald av hyttene er og ein stor utgiftspost. Det vert vist til hyttestyret sine detaljar til
kva som er gjort.
 Auka sal via iNatur inneber og auka provisjonskostnad.

I forhold til budsjett 2020 har hyttestyret brukt litt meir pengar enn budsjettert. Rekneskapet
er ikkje gått gjennom i detalj, men lista opp noko av det som er sett på:





Montering av nye stålpiper på Tinnhølen vart noko dyrare, kr 35000.- mot 25000.- i
budsjett.
Ny dør i steinbua i Langavasshadle kostar 15000.- det er utanom budsjett.
Ferdigstilling av Heisanntjørnbu er og litt over budsjett. Det sto og att noko utstyr som
måtte kjøpast inn, mellom anna ligg det ein båt med motor ved bua. I tillegg ligg det
båt med motor ved Holmsbu for bruk i Nordmannslågen.
Innkjøp av ein del ved for 2021 er gjort på 2020 budsjett og gjev ein meirkostnad.

Investeringar:
Heisanntjørnbu vart ferdigstilt til sumaren og teken i bruk frå 1. august. Innkjøp av utstyr som
etter rekneskapsreglane er å rekna som investering er ført her. Dette omfattar ma båt, motor
og utstyr til hytta.
2. Generelt
Fjellstyret har helde 6 styremøte og handsama 32 saker. Det viktigaste av aktiviteten kjem
fram i årsmeldinga, elles vert møteprotokollane lagt ut på heimesida til fjellstyret,
www.eidfjord-fjellstyre.no
2.1 Viltforvaltning
2.1.1 Villreinforvaltning
Bestandsmålet for villreinstamma på Hardangervidda er;
Hovudmål:
- produsere 2.000 – 2.500 kalv årlig (målt ved kalvetelling)
Delmål:
- simleandelen på 40% (målt ved strukturtelling)
- bestandsstorleik maks 12.000 før kalving.
- halde ein mest moleg stabil bestandsstorleik over tid.
Målsetjinga har vore sett tilside grunna skrantesjuka. Dette prega fellingskvota som vart
fastsett. Samla kvote vart sett til 5000 fellingsløyve, fjellstyret vart tildelt 344 fellingsløyve.
Kvota vart tildelt som 50% bukk- og 50% fridyr. Bakgrunnen for denne kvota var Mattilsynet
og Miljødirektoratet sitt sterke press for å ha dokumentasjon for å kunna friskmelda
Hardangervidda for skrantesjuke.
Fjellstyret ynskjer å visa ein forsvarleg forvaltning og ikkje sleppa til for mange jegerar på
statsallmenningen. Stor fellingskvote og redusert jaktbart areal resulterte i at fjellstyret
avgrensa talet jegerar på allmenningen til 130. Fjellstyret hadde ordning med kortbank,
denne var lite brukt.
10. september vart det oppdaga smitte på ein felt bukk noko som resulterte i fleire tiltak for å
auke felling for om mogleg å få tal på omfanget av smitta. For Eidfjord resulterte dette i;
- samjaktordning mellom alle statsallmenningane på vidda,
- løyve til å fella fritt dyr på bukkekort,
- løyve til å fella kalv på bukk- og fridyrkort
- Villreinutvalet oppmoda til utvida jakt til 10. oktober, dette gjekk fjellstyret imot å
innføra

-

utanbygds jegerar med fellingsløyve for Eidfjord statsallmenning fekk og tilgang til å
jakta sør for Nordmannslågen etter 16. september.

Det vart felt 96 villrein, i hovudsak vaksne hanndyr, men og ein del vaksne simler. Dette
viser at det i enkelte flokkar var lite bukk og at denne var vanskeleg å få tak på. Når det gjeld
allmenninga sin fellingsprosent er denne rekna av tildelt kvote og vart da på 27,9%.
Fredningssona som omfatta meir enn halvparten av arealet sør for Nordmannslågen vart
endra og redusert ein del. Det er ikkje kome mykje reaksjonar eller hausta erfaringar til
endringa. Dette skuldast i hovudsak veret. Dyra trekte meir frå søraust og inn i Eidfjord i
grensa mot Ullensvang. Men sona bidrog og til at dyr trekte vidare vestover. Fredningssona
kunne opphevast frå 1. september på vilkår, grunna situasjonen med skrantesjuke vart
fredningssona oppheva 16. september.
Jakttida vart sett frå 20.08 t.o.m. 27.09 sør for Rv7, nord for Rv7 vart jakttida 20.08 t.o.m.
20.09.
2.1.2 Småviltforvaltning
Fjellstyret har samarbeida med Norsk Breton klubb avd. Hordaland om taksering av
rypestamma fyrst i august. Takseringa gir grunnlag for om det skal opnast for jakt. Det vart
ikkje opna for småviltjakt i 2020.
Fjellstyret har opna for treningsområde for fuglehund, dette tilbodet synest etter kvart å verta
populært og er gjort betre tilgjengeleg med sal av kort via www.iNatur.no.
Det er inngått leigeavtale med Vestlandets Fuglehundklubb om å kunna arrangera prøve for
ståande fuglehundar. Prøveområdet er om lag avgrensa av ein times gange frå bilveg.
Avtala gjeld for 5 år med moglegheit til å seie opp avtala med eit års varsel.
Rypetaksering i Eidfjord statsallmenning
Produksjonen av kyklingar var lågare enn det fjellstyret har sett som grense for å opna for
jakt. Det var bakgrunnen for at det ikkje vart opna for jakt (3,0). Statistikken viser ein fireårs
syklus som gir håp om at det kan opnast for jakt i 2021 gitt «normale» klekkeforhold. Det
«gledelege» no er at det synest å vera bra med stamfugl som gir håp om oppsving og
grunnlag for jakt.
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I 2015 vart det ikkje rekna ryper per km² pga lågt tal observasjonar med dårleg grunnlag.

2.2 Fiskeforvaltning
Forvaltninga av fiske har i hovudsak bestått i fiskeutsetting, prøvefiske, kalking og
overvaking av kalka område. Det vert lagt vekt på å få inn god garnfiskestatistikk. Resultat
herfrå er viktig grunnlag for forvaltning og dokumentasjon på bruk av fiskerettane i
statsallmenninga.
2.2.1 Fiskeutsetting
Sidan 2008 har Statkraft fanga vill aure til utsetjing i Tinnhølen som kompensasjon for fangst
av stamfisk. I snitt er det årleg teke opp 208 aurer eit år og eldre, i 2020 vart det fanga 228.
Vill aure frå Svinto og Bjoreio er feitfinneklipt og slept i Tinnhølen. I tillegg vart det kjøpt i
overkant av 1000 setjefisk som også er feitfinneklipt og slept i Tinnhølen.





2.2.2 Prøvefiskeresultat
Det har vore gjennomført prøvefiske på Tinnhølen og Svartavatnet. Det vert her teke med
konklusjonar/tiltak frå dei enkelte rapportane.
Tinnhølen:
Det er førebels ikkje grunn til å endra utsetjingane eller fiskereglane for vatnet.
Øvste kulpen under dammen, mellom gangbrua og dammen, er populær fiskeplass.
Spesielt på våren vert det her fiska etter stor aure som står i kulpen og ventar på forhold
for å vandra opp fisketrappa. Dette er aure som har vandra ned hausten før og gytt. Det
er uheldig at denne auren vert fiska på. Inntil det vert etablert ein sikrare
oppgangsmoglegheit for auren frå Bjoreio, bør det vurderast å freda fisken i kulpen
mellom gangbrua og dammen.

Svartavatnet:
Som del av overvaking av resultat frå kalking vart det gjennomført prøvefiske. Innhaldet i
mageprøvar frå prøvefiske er med og dokumenterer om forsuringsfølsame artar er tilstades i
vatnet. I tillegg er prøvefiske med å gje indikasjon om endring av lengdefordeling, kvalitet og
gjennomsnittsvekt.
Garnfiskereglane for Svartavatnet vart endra i 2016 kor det vart endre frå minste tillate
maskevidde 45mm, til største tillate maskevidde 35mm. Kalking har resultert i betre
vasskvalitet som har medvirka til at meir yngel overlever og med god rekruttering som følgje.
Garnfiskereglane ser ut til å ha gjeve verknad på samansetjing av fiskestamma. Snittvekt frå
prøvefiske viser nedgang frå fyrst på 2000 talet og det tyder på at snittvekta er på veg opp
dei siste åra. Det skal takast atterhald om at prøvefiske gjev eit bilete av ei natts fiske, alle
veit at fangstane kan variera frå dag til dag.
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2.2.3 Garnfiskestatistikk
Det har vore seld om lag same tal garnfiskekort (93) som tidlegare år. Rapportane tyder på
at det er fiska noko meir, eidfjordingane brukte ferien i eigen kommune.
Fangst målt i kg og tal aure per døgn det er fiska, viser auke sidan tidleg på 2000-talet. Dette
er tal for allmenningen samla. Dette viser at det er potensial for å fiska meir aure for den som
har høve til det.
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Statistikken frå dei store viktige vatna viser eit litt ulikt bilete.
I Nordmannslågen er det ein liten nedgang i samla fangt i forhold til fangstinnsatsen.
Nedgangen er høgare på talet fisk enn på kg. Dette tyder på at snittvekta på auren er
høgare. Det er aktuelt å gjennomføra eit prøvefiske for å ha kontroll med rekrutteringa til
vatnet.
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I Tinnhølen held fiskeinnsatsen seg stabil, og fiskarane får att for innsatsen (målt i kg/ha). Kg
aure teke opp har ikkje vore så høg sidan 2004.
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For Langavatnet er avkastinga ganske stabil, sjølv om det har vore fiska meir enn i dei siste
10 åra.
I Lakjen viste prøvefiske i 2019 at det var mykje småfisk. Fjellstyret opna for tynningsfiske og
la til rette for garnfiske med eigne tynningsgarn så lenge det var reinsjakt. Dette viser att i
statistikken ved at talet aure fiska er høgt, men samla vekt har ikkje auka mykje. Det kan
vera aktuelt å gjera endingar i fiskereglane for å betra situasjonen.
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2.2.4 Kalking
Svartavatnvassdraget med nokre sidevatn vart kalka med tilsaman 35 tonn kalkmjøl.
Klakinga vart gjennomført med helikopter og tobbe. Eigen rapport for overvakinga vert lagt ut
på fjellstyret si heimeside når denne er tilgjengeleg.

2.2.5 Anna fiskekultivering
Fangst av villfisk vert utført av Statkraft som kompensasjon for at dei tek stamfisk på
Tinnhølen. Fisket føregår med elektrisk fiskeapparat i Svinto og Bjoreio. Aureungane vert
feitfinneklipt før dei vert sett ut i Tinnhølen. Statistikken viser til tal fanga villfisk. Årleg fangar
Statkraft om lag 50 stamfisk. Elles vart det satt ut 1000 einsomrig aure frå setjefiskanlegget i
Simadalen.
Villfisk satt ut i Tinnhølen:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
181
50
248
151
134
205
291
194
176
228
3. Fjellstyrehyttene
3.1 Hyttestyret
Frå hyttestyret er det kome slik informasjon;
Aktiviteten til hyttestyret i år har i hovudsak gått med til ferdigstillelse av den nye hytta ved
Heisanntjørn ,steinbua i Langavasshadle ,diverse vedlikehald av hytter, transport av ved til
hytter og rydding / heimkjøyring av søppel.
Koronasituasjonen medførta at det vart utarbeidd reglar for bruk/utleige av hyttene og at det
vart gjennomført tiltak med informasjon og utstyr på hyttene for å tilfredstilla smitteverntiltak
som vart pålagd.
Krobu :
Beising , transport av ved og gass .
Stigstuv :
Ny utedør utført av HF , ved og gass.
Tinnhølen :
Nye stålpiper fjellstyredel og oppsynsdel , utført av HF , rydding av søppel og levering til
avfallsmottak ( 2 hengarlass ). Dette innebefattar også søppel som var plassert utenfor
fjellstyrehytta av turisthytte inne på fjellet. Utført av HF og hyttestyret.
Langavasshadlet :
Beising, ferdigstilling av steinbua (som omfatta ny utedør ) utført av HF , transport av ved og
gass , søppel heim.
Viersla :
Transport av ved og gass , søppel heim.
Heisanntjørnbu :
Ferdigstilling solcelleanlegg , ny motor og båt . Båt fra Gamla Sandhaug vart kjøyrt heim for
reparasjon og transportert inn til Heisantjørnn. Arbeid med opprydding, inntilfylling av
grunnmur, drenering, transport av materialar, det vart søkt om og bygd ny trapp, kjøpt utstyr,
transportert ved og gass. Behandling av hytta med jernvitrol og i såing rundt hytta. Utført av
hyttestyret og HF.
1. Gamla Sandhaug :
Utlegging av avløpsrøyr frå vasken og nedsetting av kum utanfor hytteveggen utført av HF.
Transport av ved og gass , opprydding på haugen , søppel til avfallsstasjon i Simadal, utført
av hyttestyret.

4. Beiteleiga
Halne beitelag slepte 394 sau på beite. Det var litt styr med sau som trekker over Rv7. Sau
som tidlegare beita i Eidfjord er flytta til Halnetunga, nokre av desse trekte inn der dei har
beita tidlegare.
5. Anna
 Asle Øydvin er vald til fjellstyrerepresentant til Villreinutvalet. Vedtektene til
Villreinutvalet krev fysisk årsmøte, dette har ikkje lete seg gjera grunna
koronasituasjonen. Resultatet har vore at tidlegare og vald representant har møtt til
møte.
 Nytt hyttestyre er vald, Asle Øydvin, Lars Kr. Eidnes og Vidar Riber vart vald. Styret
konstituerte seg sjølv, her vart Asle Øydvin vald til leiar og Vidar til sekretær.
 Fjellstyret har engasjert seg i utforming av reglane for drift av Tinnhølvegen og
parkeringsplassen. Det er ynskje om å unngå for mykje camping langs vegen og at
parkeringsplassen vert brukt som campingplass.
 Fjellstyret ynskjer å leggja til rette for at villreinen skal kunna bruka meir av
norvestvidda. Motorferdsel i utmark skal så langt det let seg gjera følgje kvista løyper.
Dette vert gjort for å kanalisera ferdsla og lå større område vera meir i fred.
Med venleg helsing
Eidfjord fjellstyre
Gunnar Elnan
Rådgjevar Drift og forvaltning
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