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                        Å R S M E L D I N G                                                          for              NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN  VILLREINNEMND   2015 
 
 

                                                                                                                              Liahovden, Aurland                                                                                                                                                                          Foto:  P A K  
 Nordfjella  og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2015  bestått av følgende medlemmer: 
 
Kommune / Herad Navn Villreinområde 
Hemsedal Martin Lindal,  leder Nordfjella 
Voss  Randi Engelsen Eide, nestleder Fjellheimen 
Lærdal Anne I. Nedrehegg Nordfjella 
Hol Per Aksel Knudsen Nordfjella 
Aurland Odd Lothe Ohnstad Nordfjella/ Fjellheimen 
Ål Einar Lauvvang Nordfjella 
Modalen (Linda Neset) Torbjørn Aas Fjellheimen 
Vaksdal (Silje Stien)    Dag Brekke Fjellheimen 
Ulvik Olav Rondestveit Nordfjella 
Vik Olav J. Bøthun Fjellheimen 
Høyanger (Hilde V. Svartemyr) Oddvar 

Østerbø 
Fjellheimen 

 
For kommunene Høyanger, Vaksdal og Modalen har vararepresentant, etter avtale med 
hovedrepresentant, fulgt opp sakene. 
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Sekretariatsadresse:   Siri Bøthun Naturforvaltning 
                                   Hovsgranden 
                                   6896 Fresvik 
                                   E-post: post@sbnatur.no/97514784 
                   
Saksbehandler:          Siri Wølneberg Bøthun,  tlf. 97514784,   epost:  siri@sbnatur.no 
                                   Per Aksel Knudsen,        tlf. 90633168,  epost:   peraksel@sbnatur.no 
 
 
Rådgivende utvalg 
Rallarvegrådet:  Olav Rondestveit 
Rådgivende utvalg,  verneområdestyret for Hallingskarvet nasjonalpark:  
Per Aksel Knudsen.    
Rådgivende utvalg,  verneområdestyret for Nærøyfjordområdet:   
Odd Lothe Ohnstad. 
Rådgivende utvalg, verneområdestyret for Stølsheimen landskapsvernområde:   
Torbjørn Aas 
 
Det er avholdt to plenumsmøter der alle medlemmer var innkalt i henhold til møteplan.; 
vårmøte med kvotehandtering og høstmøte med oppsummering.  
Representanter fra villreinutvalgene var invitert til høstmøtet. Lars Nesse fra Villreinutvalget i 
Nordfjella og Arne Bystøl fra Fjellheimen møtte. I tillegg deltok Live Gladheim, sekr. for 
Hardangervidda villreinnemnd. 
 
Ekstern møteaktivitet 
  8. jan.:    Planleggingsmøte i forb. rehabilitering av damanlegg,  Aurland.   
  8. mai:    Møte i Rallarvegrådet,  Finse 
29. april:   Møte i arbeidsgruppa for felles kommunedelplan for villrein i Fjellheimen,  
                  Myrkdalen 
13. mars:   Arbeidsmøte angående behov for videreføring av GPS merkeprosjekt,  Aurland. 
19. mars:   GPS-merkeprosjekt, styringsgruppa, oppsummering/videreføring,  Geilo. 
28. mars:   Vårmøte, fellesmøte for nemd- og utvalg på Hardangervidda, Geilo.  
15. april:    Vårmøte (kvotemøte), Nordfjella og Fjellheimen vn.  Sivle gard, Stalheim. 
3.-4. juni:   Villreinrådets landsmøte, Oppdal. 
8.-9. aug:    Langfjellaseminaret, Krækja.  (PAK/ikke belastet vn).   
18.-19.aug: Møte i Rådgjevande utval Stølsheimen verneområdestyre 
18.-21.aug: Deltaking i konferansen Arctic Ungulate, Røros (SWB/ikke belastet vn). 
12. nov.:     Høstmøte, Nordfjella og Fjellheimen vn.  Oppheim. 
10. des.:      Møte i rådgjevande utval for Nærøyfjorområdet verneområdestyre 
10. des.:      Oppstartsmøte, videreføring GPS merkeprosjekt. Geilo. 
  25. sept.:   Møte i Rallarvegrådet, Finse 
 
I tillegg kommer interne møter. Saksbehandling og vedtak er for en stor del gjort over nett, 
noe som er tids- og ressursbesparende.  40 formelle saker er journalført, herav 27 mottatte og 
behandlede innspill og høringssaker (med ett eller flere brev knyttet til hver sak), 3 saker 
relatert til valdgodkjenning og 10 øvrige saker behandlet i faste nemndsmøter, herunder 
kvotevedtak og viktige tema i forvaltningen av villreinområdene tatt opp på eget initiativ. 
Som det går fram har sekretariatet også hatt utadrettet aktivitet  og bidratt til  
kompetansebygging med eksempler fra Nordfjella.  Dette er ikke belastet villreinnemnda. 
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Rutiner for saksbehandling 
Villreinnemnda har fulgt opp vedtak om  bruk av arbeidsgruppe som består av leder, nestleder 
og lokal(e) representant(er).  Enkle dispensasjonssaker vedtas av arbeidsgruppa. 
Alle større og/eller prinsipielle saker går til medlemmene med anledning til å komme med 
innspill. 
 
Av viktige saker nemnda har fulgt opp i 2016 vil vi nevne: 
  Handlingsplan til Regional plan for Nordfjella  Revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer  Overordnet plan for damrehabilitering, pluss lokale planer  Landskaps- og miljøplan for kraftverk i Gravdalen.   Søknad om konsesjon til småkraftverk  Forskningsprosjektet, Energi X  Bekymringsmelding ang. villreinhensyn i nasjonal forvaltning  Ulovlig tamreinhold  Ekstremsport arrangement  Fjellområdet,  Fv. 50 -  Rv. 7   Overgang Rv. 52  GPS - merkeprosjekt    Forvaltning av Rallarvegen  Valdgodkjenning i Fjellheimen  Forvaltningsansvar for Raudafjell  Felles kommunedelplan for Fjellheimen  Søknad om opparbeiding av nye stier, merking og oppkjøring av nye skiløyper  Ulovlig oppkjøring av skiløyper  Omdisponering av villreinareal til konkurrerende formål  Dispensasjonssøknader; tilbygg, ombygging av stølshus, søkn. om fradeling  og 

nybygg av hytter, motorferdsel 
 
 
Handlingsplan til Regional plan for Nordfjella  
Oppfølging av planen, som har flere positive tiltak for villrein, vil kreve mye resurser fra 
villreinnemnda. 
 
Revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer i Nordfjella- og Fjellheimen.  
Arbeidet med revisjonsvilkår for vassdragsreguleringene startet  med Hemsilvassdraget som 
var ute på off. høring i 2013. Villreinnemnda har gitt uttale til den og gitt innspill til Hol 
kommune sitt revisjonskrav for Ustavassdraget i 2015. Andre vil komme etter hvert. 
Villreinnemnda ser på  mulige utbedringstiltak og spiller dette inn i høringsprosessene, men 
savner en helhetstenkning da vassdragenes barriereeffekt influerer på hverandre.  
Nemnda har tidligere gitt innspill til  OED  om Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår 
for vassdragsreguleringer som er mangelfulle og ikke tar behørig terristiske  hensyn. 
 
Fjellområdet,  Fv. 50 - Rv. 7 
Etter at  Finsetunnelen  ble ferdig,  har nordfjelladyr  tatt i bruk hele fjellområdet mellom  
Bergensbanen og  Rv. 7 i stigende grad.  Dette gir forvaltningen spesielle utfordringer da dyra 
i realiteten trekker mellom to, administrativt forskjellige områder.  
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Periodevis har opptil 2/3 av villreinen mellom  Fv. 50 og Bergensbanen,  trukket over på 
hardangerviddasiden;  et område hvor rein fra Hardangervidda har vært fraværende i en 
årrekke. Så langt har de fleste kommet tilbake under kalving.  
Delbestanden  som ble bygget opp etter mer eller mindre total nedskyting på 1980-tallet, har 
pga. sterk jakt, hatt gradvis tilbakegang de siste årene. Der er nå behov for å sette inn 
ekstraordinære tiltak.  
Et samrådingsmøte med villreinnemnda for Hardangervidda i 2013 der  målet var å få en 
felles forvaltning, har så langt ikke blitt fulgt opp videre. 
 
 GPS  merkeprosjekt 
 
Nordfjella 
NINA har fått tillatelse til å felle 8 radiomerkede dyr  i Nordfjella/Hardangervidda  der 
senderne har gått ut da det er svært viktig å få ut alle data som er lagret. 
 
Østfold energi har fått pålegg fra NVE om følge opp overvåking av villrein gjennom gps-
merking i forbindelse med  utbygging av Gravdalen kraftverk. 
I forbindelse med rehabilitering av Flævassdammen er det gitt pålegg om gps-merking.  
E-CO energi arbeider med en overordnet plan for aurlandsanleggene der de stiller seg positiv 
til at gps-merking innarbeides som en del av miljøansvaret. 
Merkingen vil bli sett i sammenheng med merkingen av dyr på Hardangervidda for 
overvåking av Rv7, ikke minst er det overlapp i områdebruk hos dyr som er merket i dette 
prosjektet og dyr som kan komme inn i anleggsområdene i Nordfjella under 
damrehabilitering. 
 
Parallelt er det satt i gang et større forskningsprosjekt på tema kraft-utbyggingens påvirkning 
på villrein og mulighetene for avbøtende tiltak, under programmet Energi X, med  NINA som 
ansvarlig prosjektleder. Datamodellering der en bl.a.. bruker datasett fra mangeårig GPS-
merking er en avgjørende del av prosjektet. Prosjektet kalles Renewable Reindeer, og 
Nordfjella, Snøhetta og Setesdalsområdene brukes som eksempel-områder. En vil søke å 
bygge modeller som kan bidra til å forutse hvor formålstjenelig mulig avbøtende tiltak kan 
være. Målet er m.a. å få en kalibrering av modellene. 
 
En uheldig episode, der en snøklump hadde bygget seg opp under halsbåndet på en simle som 
måtte avlives, har fått mye negativ omtale i media. Etter at merkeprosjektene startet opp i 
2001 (2007 i Nordfjella) har det blitt radiomerket rundt 300 dyr uten lignende hendelser. 
Utover dette ene tilfellet har de merkede simlene oppført seg normalt, søkt inn i flokkene og 
kalvet som de andre.  
For å gi størst mulig presisjon i forskningen med minimal ulempe for dyra, foregår en 
kontinuerlig utvikling både på metodebruk og på den teknologiske siden. Omtalte halsbånd-
type er ikke lengre i bruk.   
For forvaltningens del har merkeprosjektet hatt uvurderlig betydning, spesielt når det gjelder 
spørsmål om konkurrerende arealdisponering, da  villreinen nå kan bekrefte skremselseffekt 
gjennom egne gps-registreringer.  
Presentasjoner, rapporter og møtereferater kan lastes ned på hjemmesiden til Norsk 
villreinsenter, www.villrein.no. 
 
Fjellheimen 
Utfordringer med riksveg som skjærer gjennom villreinområdet, vannkraftutbygging og 
masseturisme gjør at Fjellheimen har mange av de samme utfordringene som Nordfjella.  
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For å dokumentere effekten av ulike inngrep og vurdere avbøtende tiltak, har det derfor lenge 
vært et ønske om bli en del av gps-programmet.  Forhåpentligvis vil resultatene fra Nordfjella  
kunne overføres til Fjellheimen.  
  
 Turisttrafikk 
Det er en kjensgjerning at turisttrafikken, spesielt fra de østlige dalførene og spesifikke 
utfartssteder langs Bergensbanen og veger som gjennomskjærer villreinområdene, fører til 
sterk barrierevirkning. I tillegg kommer et fortettet  sti- og løypenett i en del  randområder der 
viktige lavbeiter i realiteten er omdisponert til turistformål. 
   
I henhold til Regional plan for Nordfjella og Felleskommunedelplan for Fjellheimen er 
kommunene forpliktet til å etablere et sti- og løypenett i samarbeid med villreinforvaltningen. 
Dette har ikke alltid blitt respektert, bl.a. hender det at private aktører kjører opp skiløyper på 
egent initiativ. For noen løypeområder er det gjort avtale om stans i løypeoppkjøring dersom 
dyreflokker kommer på beitesøk.  Dette har fungert i noen grad, men det sier seg selv at det  
er vanskelig å ha kontroll over hvor dyreflokker befinner seg til enhver tid.  
 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 10.3 heter det at «Områder som villreinen ikke 
lenger benytter fordi menneskelig påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for 
villrein, kan trekkes ut av tellende areal»  Da det ligger lite formelle føringer for hvilke 
kriterier en skal legge til grunn, har villreinnemnda i sak H-15-11 gjort vedtak om å utarbeide 
forslag til et kriteriesett som legges fram for villreinutvalgene, valdene og miljødirektoratet. 
 
Interessen for ulike ekstremsport arrangement har økt i betydelig grad, også med utenlandske 
aktører. Organiserte arrangement må gjennom en søknadsprosedyre og kan til en viss grad 
styres. Verre er det med uorganisert virksomhet som via sosiale medier kan anta store 
dimensjoner, spes. kiting og kjøring med hundespann der rekkevidden fort kan føre til 
forstyrrelser i sentrale beiteområder.   
Villreinnemnda har etterlyst et lovverk som vil gjør det mulig å regulere uorganisert aktivitet 
bort ifra områder der en vet det beiter reinsflokker. 
 
Rallarvegen. 
Etter klage fra villreinnemnda der saken har godt fram og tilbake mellom Ulvik kommune, 
villreinnemnda og Fylkesmannen i Hordaland, ble det som et prøveprosjekt over to år (2014-
2015)  gitt tillatelse til åting på strekningen Finse-Lågheller uten bruk av skuter. Da man ikke 
kom i gang det første året, har prosjektinnehaver søkt om forlengelse i 2016. Ulvik kommune 
har gitt tillatelse under samme forutsetninger som tidligere.  
Villreinnemnda vedtok i sak H-15-8  å sende et skriv om forholdet til Fylkesmannen i 
Hordaland. 
  
Gjerdeproblematikk 
Et tilbakevendende spørsmål gjelder et gjerde som erstatter  et  tørrlagt bekkefar ut ifra 
Gyrinos-Flævann,  noe som hindrer villreintrekk på nordsiden av magasinet. Så lenge arbeidet 
med rehabilitering av Flævassdammen foregår  har dette gjerdet mindre betydning. 
 
Overgang,  Rv. 52, 
Det har periodevis vært en del villrein like opptil Rv. 52.  Tilsvarende opplever vi at tamrein-
flokker fra Filefjell Reinlag har vært farlig nær vegen på nordsida. Det har også skjedd at dyr 
krysser vegen.   
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Villreinutvalget har et godt samarbeid med Filefjell Reinlag og har inngått avtale om hvordan 
en skal handtere eventuelle overganger. Det samme gjelder dersom det skulle bli skutt merket 
rein i Nordfjella.  Fem merkete tamrein ble felt under jakta 2015;  3 i Lærdal og 2 i Hemsedal. 
 
Det pågår drakamp om Rv. 7 eller Rv. 52 skal få stamvegstatus mellom øst- og vestland. 
Spesielt for Rv. 7 fokuseres det mye på villrein. Dersom Rv. 52 blir valgt, kan det på sikt bli 
tunnel gjennom Hemsedalsfjellet, noe som i sin tur vil føre til behov for reingjerde. 
 
Prestholdtstien. 
Med rundt 30.000 passerende har Prestholtstien  blitt en turistmagnet som skyver villrein ut av 
nærområdet  sommerstid. Med kort avstand til Hafsdalen skisenter og hytteby på Ustaoset er 
situasjonen ikke stort bedre om vinteren.  Muligheter for å trekke ut tellende areal bør 
vurderes, jf. avsnittet om turisttrafikk.   
     
Tursti på tvers av Fjellheimen villreinområde 
Villreinnemnda fikk i 2014 mulighet til innspill på mindre justeringer for å minske 
trekkbarrieren av en nyoppmerket tursti i Fjellheimen. Uten at nemnda hadde mulighet til 
medvirkning ble det i 2012 åpnet for å merke opp en trase fra Hanguren i Voss og tvers 
gjennom hele villreinområdet, over til Vik. Traseen går også delvis i Stølsheimen 
landskapsvernområde, der det trengs løyve for å skilte. Målet er å kunne gå fra sentrum til 
sentrum. Foreløpig er det ikke kommet til stor belastning på traseen. Villreinnemnda håper på 
liten bruk av stien, som ved stor trafikk kan forsterke barrieren mellom østlige og vestlige 
deler av villreinområdet. 
 
Interkom. kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde 
Hensynet til villrein er lagt inn i planen og følger avgrensingen av villreinområdet med unntak 
av to skianlegg. Planarbeidet ble gjennomført, og planen lagt ut på høring i kommunene i 
2015, endelig vedtak ventes våren 2016. 
 
Forvaltningsansvar for Raudafjell 
Raudafjell  ble med i Regional plan da historien viser at dette er et gammelt villreinområde 
som periodevis blir brukt av villrein i dag også. 
Villreinnemnda har ved et par anledning fått saker til uttale,  men kan ikke se at nemnda har 
noe mandat for dette området som geografisk sett ligger utenfor både Fjellheimen og 
Nordfjella. For at nordfjelladyr skal trekke inn i Raudafjell må de først krysse 
Bergensbanen/Finsetunnelen over på Hardangervidda  før de på nytt krysser Bergensbanen/ 
Gravhalstunnelen for å komme inn i Raudafjell.  
Villreinnemndene for begge områder (Nordfjella og Hardangervidda) er i dialog med 
Miløjødirektoratet jfr. plassering av forvaltningsansvaret for arealene.  
 
Status for  prosjekter, med konsekvenser for villreinområdene,  som ikke er avklart: 
 #   Rehabilitering av damanlegg i Nordfjella og Fjellheimen. Delta i planleggingsgrupper 
     med sikte på å minimalisere negative effekter for villrein.  
#   Gravdalen kraftverk (Mrk: ikke avklart i 2015, men utbyggingsprosjektet er frafalt i  
      ettertid). 
#   Revisjon av konsesjonsvilkår for samtlige vannkraftutbygginger innen 2022. 
#   Delta i Renewable Reindeer (Energi X programmet) for å utarbeide modeller som kan  
     benyttes for avbøtende tiltak i ulike inngrepssaker. 
#   Delta i styringsgruppa for utvidet gps- prosjekt.   
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#   Ulovlig tamreinhold i Hol. Reindriftsavdelingen ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,  
     har nå grepet fatt i saken som ventelig vil få en snarlig slutt. 
#   Følge opp ankesaker 
#   Utarbeide forslag til kriterier for handtering av hjoretviltforskriftenes § 10.3 
#   Gjenoppta kontakten med forvaltningsorganene på Hardangervidda for å få en felles 
      forvaltning av en delbestand  mellom Rv. 50 og Rv. 7.  
 
Bestandssituasjonen i Nordfjella. Villreinutvalget var inne i sitt siste år i inneværende driftsplanperiode, der målsettingen var 
2.400 vinterdyr innen utgangen av perioden. Bestanden er  stipulert til å ligge litt under 
bestandsmålet. 
Villreinutvalget la fram forslag om fellingskvote for 2015 på 1100 dyr fordelt på 25% frie 
dyr, 35% simle/ungdyr og 40% kalv. Lokal jakttid med avslutning  20. sept. og  nattefredning 
19.00-07.00. Det ble kalkulert med 40 % felling. 
Mislykket minimumstelling og kalvetelling pga. dårlige værforhold gjør at estimatet blir noe 
usikkert, men med lange serier og vellykket strukturtelling synes en å ligge innenfor 
bestandsmålet. 
Fellingsresultatet lå på 410 dyr, fordelt på 130 voksne bukker, 38 bukk 1 ½ år, 46 
bukkekalver, 143 voksne simler, 19 simle 1 ½ år og  34 simlekalver. 
Fellingen fordeler seg med 241 dyr i sone 1 (nord for Fv. 50) og 169 dyr i sone 2 (syd for  
Fv. 50).  I tillegg kommer 10 dyr, skutt på sydsiden av Bergensbanen. Dette gir en 
fellingsprosent på 37,3 noe som samsvarer med målsettingen. Oppgitte slaktevektene holder 
seg rimelig stabile. 
 
Strukturtelling, oktober 2015, viste 17,0 % voksen bukk, 7,9 % bukk 2 ½ år,  10,3 % bukk  
1 ½ år, 45,4 % simle, 18,3 % kalv, usikre dyr 1,1%.  Totalt ble det talt 1550 dyr, noe som gir 
et godt bilde av bestandssammensetningen.   
Vedr. jaktoppsyn vises til egen sammendragsrapport.  
 
 
Bestandssituasjonen i Fjellheimen. Det er satt i gang arbeid med ny bestandsplan for Fjellheimen. Den gamle, som ikke var 
godkjent av alle vald, hadde  målsettingen om å ha 500 vinterdyr  fordelt på 350 øst for Rv.13 
og 150 dyr i vestområdet.  Samjaktavtalen med Austfjelli-Vik ble ikke videreført for 2015.  
Gjensidig samjaktavtale mellom Stølsheimen og Fresvikhalvøya uten at det ble felt dyr på 
denne avtalen. 
 
Fellingskvoten lå på 170 dyr.  Totalt ble det felt 66 dyr, fordelt på  33 hanndyr og 33 hunndyr, 
noe som gir en fellingsprosent på 38,8.  I Austfjelli-Vik valdet ble det felt 39 dyr, noe som gir 
en fellingsprosent med 93,0 %.     
Fellingen totalt fordelte seg med  19 voksne bukker, 1 bukk 1 ½ år, 13 bukkekalver, 14 
voksen simler, 7 simler 1½ år, 12 simlekalver.   48 dyr ble felt i Vikafjellområdet, 15 dyr i 
Volaområdet og 3 dyr i Kringsdalsområdet. 
 
Snøras 
Etter melding om snøras på  Fresvikhalvøya, hadde Statens naturoppsyn befaring, den 6.aug. 
2015 og fant at minimum 28 simle/ungdyr, tre kalver og tre bukker var omkommet. Dyrene 
hadde antagelig blitt tatt av et flakskred på en trekkveg mellom Fresvikbreen og 
Langafjellet/Jashaug. Ulykken har antagelig funnet sted på førjulsvinteren 2014. Pga. den 
spesielle sommeren med usedvanlig store snø og ismengder lot det seg ikke gjøre å få 
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nøyaktig antall. Med så stort simle/ungdyrantall regner en med at villreinbestanden ville være 
redusert med ca.50 dyr etter kalving.  
  
Mislykket minimumstelling pga. dårlige værforhold. 
Strukturtelling, 20.09.2015, utført av Statens naturoppsyn viste 45,5 % simler, 17,9 % kalv, 
12,2 % voksen bukk, 17,3 % bukk 2 ½   år, 7,7  % bukk 1 ½ år.  Tellingen ble utført på en 
flokk på 275 dyr i Vikafjellsområdet  der jakta var ferdig. I tillegg gikk det det en flokk på 37 
dyr noe lengre vest samme dag, noe som gir en flokkstørrelse på 310 dyr etter jakt.   
Dersom en legger til estimatet på 50 dyr i reduksjon etter kalving, synes det som det meste av 
«Vikafjell-flokken» talt.   
Vedr. jaktoppsyn vises til egen sammendragsrapport. 
 
 
Justering av valdgrenser 
Villreinnemnda har bedt om at yttergrensene blir gjennomgått på nytt  da det går fram av det 
gamle kartet at enkelte vald ikke er sammenhengende. Det er også uklar grense mellom to 
vald, noe rettighetshaverne må ordne opp i.  
Nye valdkart vil bli trykket opp i når ny valdgodkjenning for Stølsheimen er gjennomført. 
 
Høringer 
Kommunene har gjennomgående vært flinke til å sende utbyggings- og inngrepssaker  til 
høring hos villreinnemnda, men det er også eksempler på at nemnda har blitt forbigått. 
Med hensyn til ankesaker er det viktig at villreinnemnda blir hørt slik at man får en faglig god 
begrunnelse som sikrer villreinens leveområde. Med dette vil vi få takke alle 
samarbeidspartnere som har kommet med innspill til å få en god forvaltning. 
  
        
       
          
 
Geilo/Fresvik, 10.03.2016 
 
 
 
 
                                     Martin Lindal                          Randi E. Eide                          
                                     - leder/sign. -                       - nestleder/sign.-       
 
 
         Per Aksel Knudsen                                                                           Siri W. Bøthun              
          - medl./sekr. -                                                                                       - sekr.-            
 
 
 


