
Referat fra møte i Hjelmeland Fjellstyre 16.03.2017 

Tilstede: Magnar Viga, Trond Laugaland, Torunn Munthe, Johannes Soppeland og Dorthe 

Magnus 

Møtested: Ryfisk 

 

1. Gjennomgang ref sist møte.  

2. Beinlei-hytta 

Trond har snakket med Statnett. Statnett er positive til at Hjelmeland Fjellstyre overtar hytten, 

mot at hytten kan benyttes som nødbu. Avventer med oppgradering av hytta til papirer er på 

plass, og kontrakt er underskrevet i løpet av våren. Nødvendige oppgraderinger: Vinduer, ny 

ytterdør, vedovn og stålrør. 

3. Jakt 2017  

 Rypejakt: Åpner for rypejakt, baglimit som før. Hvis forholdene skulle endre seg, 

forbeholder Hjelmeland Fjellstyre seg retten til å stoppe jakten om det skulle være 

nødvendig. Dato for jaktstart settes neste fjellstyremøte. 

 Reinsdyrjakt: Flertallet i Hjelmeland Fjellstyre ønsker å åpne for begrenset jakt i 

Hjelmeland Statsallmenning; 6 dyr- 14 dager. 

4. Fiske Blåsjø 

Prismatrise utarbeides av Statskog for fremtidige inntekter på fiske i statsallmenningen. 

 

Magnar jobber med å få på plass skilt med info og priser for fiske i Blåsjø, samt annonsering 

Inatur.  

 

5. Økonomi  

Johannes hadde gjennomgang av regnskap for 2016, regnskap godkjent. 

Timer og godtgjørelse for 2017 samles opp og leveres i slutten av november. 

  

6. Planer for 2017  

 Fjellstyret ønsker å få laget et mer detaljert kart over Hjelmelandsheiene, Magnar jobber 

videre med dette. 

 Synfaring av Beinlei hytta: fjellstyret ønsker en tur opp på sensommeren.  

 

 



Referat fra møte i Hjelmeland Fjellstyre 16.03.2017 

Ymse:  

 Støtte til Hjelmeland skytterlag –  Usikkerhet om fjellstyret har lov å bevilge penger til 

skytterlag. Magnar sjekker opp dette, søknad tas stilling til neste møte. 

 Nettsiden til Hjelmeland fjellstyre- Informasjon legges på nettsiden og Facebook. Nye 

bilder fra 2016 er lagt inn på nettsiden, disse legges ut på Facebook av Dorthe. 

 Møteplan for 2017: Mai og oktober. Neste møte i fjellstyret er satt til torsdag 11.05.2017. 

 Nøkler bom Beinlei og Førrevassdamen: Må søkes om, Magnar tar seg av dette. 

 Brannsikring av hytten til HF-  Nye regler for brannsikring av hytter tredde i kraft i 2016. 

Fjellstyret vil prøve å få med Johan Mjølhus/ feier opp for en befaring. Organisering rundt 

dette planlegges i neste fjellstyremøte.  

 

Dorthe Magnus 

Ref. 

 


