Til deg som innbygger i Nore og Uvdal kommune.
Flotte hytter, jakt- og fiskemuligheter venter på deg!
I vår kommune er det en allmenning: Øvre Numedal statsallmenning. Dette er et stort
område på 411 000 da. og utgjør den vestre delen av kommunen.
Som fast innbygger i Nore og Uvdal, har du en rett til bruk av fjellet. Og fjellet her er
Hardangervidda. Vi kaller det bruksrett. Bruken av fjellet har lange historiske røtter og
har vært avgjørende for bosettinga av bygdene. I praksis vil det si at staten eier grunnen,
mens vi lokalt forvalter denne retten. Derfor er det et eget fjellstyre med 7 medlemmer
og kontor på Rødberg med undertegnede som daglig leder. Ta kontakt om du har
interesser som går i retning av fjellet. Vi bruker gjerne litt tid for å gi deg en mer grundig
orientering.
Hva har jeg av fordeler som innbygger i en kommune med en statsallmenning?
Det kan oppsummeres i disse punktene:
1. Mulighet for villreinjakt.
Innen 1.mai hvert år kan du søke på villreinjakt og har en fortrinnsrett som
innenbygdsboende. Åpen trekning blant om lag 300 søkere. Prisen er lav. Med retten til
felling følger også en rett til innkjøring og utfrakting.
2. Fiske.
Bruksretten innebærer også rett til omfattende garnfiske i over 50 vann. For tiden betaler
du kun 100 kr pr.sesong for fiske med 10 garn.
Også fiske med stang gir fine muligheter. Numedalslågens ørretstamme er vel kjent og
fluefiske er verdsatt av mange. Utsalgssteder flere steder lokalt (for eksempel Esso på
Rødberg) og ellers rundt vidda. Dessuten via nettstedet www.inatur.no
3. Rypejakt med hund.
Mange sliter med å få tilgang til rypejakt med hund. Er du bosatt i Nore og Uvdal kan
fjellstyret forfordele deg slik at du er sikra jakt. Selvsagt kan du også jakte uten hund,
men dette er av de områdene der alle norske borgere er likestilt. Send søknad innen 1.4.
4. Hyttene.
Vi har 6 ordinære hytter med god standard og 9 steinbuer. Også flere av disse kan nå
regnes som fullverdig husvære. Steinbuene står alltid åpne. Nøkkel til de andre hyttene
lånes fra fjellstyrekontoret eller fra Esso på Rødberg. Mer info på vår hjemmeside.
Hvor er så dette området?
Vi har utgitt et eget kart der 6 kart er sammenkopiert. Dette får du kjøpt på kommunens
servicekontor. Oversiktskart og hyttekart finner du på vår hjemmeside. Vår egen bok
”Fjellfolket Rike – folk og virke på Hardangervidda” anbefales og er fortsatt til salgs.
Øvre Numedal fjellstyre ønsker deg velkommen til å ta i bruk dine rettigheter.
Med hilsen
Hans-Jørgen Jahren
Øvre Numedal Fjellstyre
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