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SAK:9/2018  ARK.NR: 612.1 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 

LEDIGE JAKTFELT PÅ ELG OG HJORT OG JAKTTID 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

Fjellstyret har 3 jaktfelt på elg, Dalsida, Lordalen sør og Lordalen Nord. 

Lordalen Sør har vært delt i 2 perioder A og B. Feltene i Lordalen er ledige fra 2018. 

Jaktfeltene leies normalt ut for 4 år om gangen. 

 

I 2017 gikk jakta fram til 23.12. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

I henhold til forskrift om jakt felling og fangst skal det være en rimelig fordeling 

mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere/jaktlag. Denne er definert som 

60/40 fordeling mellom innenbygds og utenbygds. Fordeling mellom innen og 

utenbygds skal dokumenteres.  

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Siste 5 årene har i snitt 40 % av jaktfeltene vært forbeholdt innenbygdsboende og 51 

% av grunnkvote elg og 40 % av grunnkvote hjort. Tilleggsdyr og kvote til Tunga er 

holdt utenom. Vi er således godt innenfor kravet til fordeling av kvote.  

 

Siste året har feltene i Lordalen vært utenbygds. Det foreslå å leie ut Lordalen sør A 

og B til utenbygdsboende og Lordalen Nord til innebygdsboende.  

 

Jakttiden foreslås satt til 23.12. i praksis vil jakta stoppe seg selv når det blir for mye 

snø. Det vil være et avvik på fordeling av jakta på Lordalen sør, men første perioden 

er normalt den beste. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Fjellstyret lyser ut følgende jaktfelt for 4 år: 

- Lordalen Nord forbeholdes innenbygdsboende  

- Lordalen Sør A og B forbeholdes utenbygdsboende 

o Lordalen Sør A - Jakttid fra 1.9 til 10.10 



 

o Lordalen Sør B - jakttid fra 11.10 til 1.12 
 

VEDTAK 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28. påklages av alle med rettslig 

klageinteresse. Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja 

fjellstyre, 2665 Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 
 

 

Lesja, 14.03.2018  
 

 

 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

  

Rett utskrift:      

 

Kopi:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER 

TILSTEDE: 
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SAK:10/2018  ARK.NR: 212.0 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 

SMÅVILTJAKTA 2018 

 

DOKUMENTER 

SAK 17/2012 SMÅVILTFORVALTNING – ENDRING AV BESTEMMELSER 

SAK 17/2013 SMÅVILTFORVALTNING 2013 

SAK  1/2014 SMÅVILTJAKT 2014 

SAK  6/2015 SMÅVILTJAKT 2015 

SAK  6/2016 SMÅVILTJAKT 2016 

SAK  6/2017 SMÅVILTJAKT 2017 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

I Sak 6/2017 ble det vedtatt å videreføre ordningen som har gått siden 2012 med utsatt 

jaktstart, redusert antall kort og freding av rype fra 10. oktober.. 
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Beregnet uttak av lirype 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lirype/km2 19 12 12 8 16 15 14 9,2 13,6 18,9 

Bestand 8930 5640 5640 3760 7520 7050 6580 4324 6392 8883 

Beregnet uttak 694 572 1129 380 243 335 318 275 396 348 

Uttak/km2 1,5 1,2 2,4 0,8 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 

Prosent felt 7,8 10,1 20,0 10,1 3,2 4,7 4,8 6,4 6,2 3,9 

Maks uttak 15 % 1340 846 846 564 1128 1058 987 649 959 1333 

 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

I fjelloven § 23, 3. ledd, går det fram at: Fjellstyret kan avgrense talet på vilt av ulike 

slag som nokon kan felle eller fange, og innskrenke tida, måten og området for jakta 

og fangsten. 

 

I § 23, 4. ledd, går det fram at: Før fjellstyret gjer noko vedtak etter tredje stykket (3. 

ledd), skal kommunen uttale seg. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Fra forskning er det anbefalt å ha et uttak på 15 % eller mindre av taksert bestand på 

lirype for å holde bestanden stabil. Uttaket har de siste årene ligget på mellom ca. 3,2 

% og 6,4 % for begge statsallmenningene under et. Godt innenfor det som er 

anbefalt.. Det er i forskningsprosjektene ikke funnet forskjell mellom terreng som har 

vært fredet for jakt og terreng der uttaket har vært under 15 %. Det er trolig bedre å 

opprettholde et begrenset tilbud til jegerne, framfor å frede helt. Det ser ut til at antall 

stamfugl på våren har økt i perioden, men at produksjonen har sviktet. Hvis vi får et 

normalt år vil vi trolig få en bra oppgang i bestanden igjen. Periodekvote er vanskelig 

å sette på forhånd og bør bestemmes etter taksering er gjennomført. Det er mye spor 

etter smågnagere å se i fjellet i år og. 

 

Det har kommet innspill til fjellstyret om at det burde vært åpnet for jakt på 

fjellrype/skarv også på senhøsten. Det ser ut til at skarvbestand ikke svinger like mye 

som lirypa, og en kan treffe på bra med skarv senhøstes. En ser og at uttaket enkelte 

år er lavt på lirype og at det kunne vært rom for et begrenset kortsalg også etter 10. 

oktober på lirype i gode år. Erfaringsmessig så går jaktresultatet ned utover høsten. 

 

Vedtaket bør vurderes etter naturmangfoldlovens § 8-12.  

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget anses som å være bra, med bakgrunn i årlige takseringer og 

innhenting av statistikk over år. 

§ 9: Det foreligger ikke en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet. 

§ 10: En begrenset jakt vil ikke føre til negativ påvirkning på økosystemet. 

§11 og § 12: vurderes som ikke relevante.  

   

FORSLAG TIL VEDTAK 

 



 

Med hjemmel i fjellovas § 23. videreføres opplegget for rypejakta i perioden fra 20. 

september til 9.oktober 2012-2017. 

 

Periodekvote settes etter at taksering er gjennomført. 

 

Det vurderes om det kan åpnes for et begrenset salg av rypekort i perioden etter 10. 

oktober basert på takseringsresultatet. 

 

Administrasjon utreder et forslag til åpning for jakt på fjellrype senhøstes i et område.  

 

VEDTAK 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28. påklages av alle med rettslig 

klageinteresse. Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja 

fjellstyre, 2665 Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

Lesja, 14.03.2018  

 

 

 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

  

Rett utskrift:      

 

Kopi:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 
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      Marit Rolstad 
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SAK:11/2018  ARK.NR: 613.9 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 

AVSUTTE INNSAMLING AV RYPEVINGER 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Fjellstyret har samlet inn rypevinger fra 1993 for bestemmelse av voksen og kylling. 

Alder settes ut fra utvikling av fjær på vingene. De senere årene har antall kort og 

kvoter vært mindre og antall vinger som blir sendt inn lavere. Det medfører en større 

usikkerhet med resultatet.  

 

Resultatet har ikke vært brukt aktivt i forvaltning de siste årene da takseringsresultatet 

har vært lagt til grunn. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERING 

 

Det er interessant med lange dataserier, men en må og se på nytteeffekten. Resultatet 

sier noe om hva som blir høstet, men blir i liten grad brukt i praksis lenger. Før 

takseringene kom så kunne en ut fra dataene si noe om kullstørrelse i forhold til 

foregående år etc. For skarv har vi ikke noen muligheter for å taksere bestanden slik 

som for lirype. Her har en kunnet si noe om produksjonen foregående år. Men her og 

er resultatet usikkert. I fangstrapporten melder jegerne inn sitt inntrykk av bestanden 

og dette gir nok et like godt bilde av bestandsutviklingen som vingene. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Fjellstyret avslutter innsamling av rypevinger for aldersbestemmelse.  

 

VEDTAK 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28. påklages av alle med rettslig 

klageinteresse. Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja 

fjellstyre, 2665 Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

Lesja, 14.02.2018  

 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

 



 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER 

TILSTEDE: 

13.03.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 

      Marit Rolstad 

Per Holseth  

      Einar Utgaard 

      Hanne Velure 

           

 

   

 

SAK:12/2018  ARK.NR: 141.9 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

OPPSTART AV ET FELLES FISKEPROSJEKT FOR LESJA 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

Fjellstyret har vært med i et felles fiskeprosjekt sammen med NFS i perioden 2015-

2018.Det er siste året dette prosjektet går i år. Prosjektet har gitt oss en pekepinn på 

hva en kan få til og hva en bør gjøre. Spørsmålet er om en bør videreføre dette for 

hele Lesja under et. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Når fjellstyret ble med i fiskeprosjektet var målet å få økt fiskeaktivitet på 

statsallmenningene. Dette kan det se ut som vi lykkes med til en viss grad. Men en bør 

se hele Lesja under et i dette arbeidet. Selv om det er mange fiskevatn på 

statsallmenningene ligger mange av disse langt fra vei og i områder som kan være 

sårbare hvis ferdselen skal øke for mye. Lågen sone 7 går igjennom hele hovedsognet 

og på Lesjaverk/Lesjaskog har en Lesjaskogsvatnet som er lett tilgjengelig fra flere 

plasser.  

 

Fiske gir ringvirkninger lokalt med økt handel, overnatting etc, effekten har i 

forskjellige prosjekter vært målt til 10-12 ganger verdien av fiskekortsalget, for Lesjas 

del vil det bety et sted mellom 6 og 7 millioner ut fra inntektene i 2017. Ved å legge 

mer til rette for økt fiske og markedsføring vil en kunne øke inntektene og 

ringvirkningene lokalt betydelig.  

 

Et felles prosjekt fordrer at de to andre rettighetshaverne i Lesja, Lågen sone 7 og 

Lesjaskogsvatnet fiskeforening også blir med. Utfordringen med et slikt prosjekt vil 

være å komme i gang med organisering, søknader om midler til finansiering etc.  

For å kunne gjennomføre dette vil en være avhengig av å kunne leie inn ekstern hjelp 

for å komme godt i gang. Det foreslås derfor at fjellstyret setter av 100 000 i 

budsjettet for 2018 og tar initiativ til oppstart av et felles fiskeprosjekt for Lesja. 

Målet bør være at vi i starten av 2019 er i gang med et felles prosjekt for økt fiske i 

Lesja som går over 3-5 år.  

 

 

 



 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Fjellstyret setter av 100 000 til oppstart av et felles fiskeprosjekt for Lesja i 2018.  

VEDTAK 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28. påklages av alle med rettslig 

klageinteresse. Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja 

fjellstyre, 2665 Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

Lesja, 14.03.2018  

 

 

 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

  

Rett utskrift:      

 

Kopi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER 
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SAK:13/2018  ARK.NR: 111.0 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

BUDSJETT 

 

VEDLEGG 

Forslag til budsjett for 2018 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

Forslag til budsjett er vedlagt. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Budsjettet er satt opp etter regnskapstallene for 2017, men regnskapet er ikke ferdig, 

så noen av tallene vil kunne fravike. Inntektene i 2017 ble noe høyere enn 

budsjetterte, økt tjenestesalg og inntekter på salg av fiske økte inntektene. 

Driftskostnadene var lavere enn budsjettert. 

 

Det er også i 2018 lagt opp til et høyt fokus på vedlikehold av hytter/buer. Det ble 

gjort mye i 2015, 2016 og 2017 og i 2018 vil vi ha kommet over ajour, noe som betyr 

reduserte kostnader fra 2019. 

 

Budsjettet går med 2 700 i overskudd før finansinntekter. Det er knyttet noe 

usikkerhet til lønnskostnad da daglig leder kommer til å ha foreldrepermisjon deler av 

høsten som refunderes av NAV. 

 

Det er avsatt 40 000 til tilskudd til allmennyttige formål og 150 000 til næringsformål. 

I 2017 ble ikke hele tilskudds budsjett brukt. 

 

På fiskeprosjekt er det avsatt 100 000 til oppstart av et forprosjekt til et felles 

fiskeprosjekt for hele Lesja. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre vedtar budsjett for 2018 med endringer gjort på møtet 

 

 

 



 

VEDTAK 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28. påklages av alle med rettslig 

klageinteresse. Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja 

fjellstyre, 2665 Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

Lesja, 14.03.2018  

 

 

 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

  

Rett utskrift:      

 

Kopi:   
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SAK:14/2018  ARK.NR: 021.1 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 

ÅRSPLAN 2018 

 

VEDLEGG 

Forslag til årsplan for 2018 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

Årsplanen synliggjør gjøremål utover det som ligger i daglige drift. Planen er satt opp 

med hva som skal gjøres, hvem som er hovedansvarlig og når det bør være gjort. Det 

er og gjort en prioritering av hvert punkt fra 1-3. Tiltak med prioritet 1 skal i 

utgangspunktet gjennomføres som planlagt. Prioritet 2, hvis det lar seg gjøre i forhold 

til tiltak med høyere prioritet. Tiltak med prioritet 3 gjøres hvis det er anledning for 

det.  Større tiltak leies det inn lokale håndverker for å gjennomføre. 

Forslag til årsplan er vedlagt. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

Administrasjon 

Fjellstyret ble i 2017 med på en felles dataløsning for fjellstyrene. Denne er tatt delvis 

i bruk og bør tas fullt i bruk i løpet av 2018. Felles fiskeprosjekt hvis midler blir 

bevilget.Arbeidet med å digitalisere seterarkivet er startet opp og bør være ferdig før 

Kari går av med pensjon. 

Oppsyn/ Skjøtsel 

Prøvefiske 

De mest brukte og lett tilgjengelige vatna bør prøvefiskes med jevne mellomrom slik 

at en kan tilpasse fiskeregler til utviklingen av vatna. 2 vatn ble fisket i 2012, 3 i 2013, 

1 mislykket forsøk i 2014, 0 i 2015 og 3 i 2016 og 1 i 2017. Det bør gjennomføres 

prøvefiske på minst 3 vatn i 2018. 

 



 

Navn 

Antall 

netter Prioritet 

Skjelbreidsvatnet 1 1 

Lomtjønn, Gåsbulia 1 1 

Lomtjønn, Tunga 1 2 

Godsjøen 1 2 

Flisarvatnet 1 2 

I tillegg bør det gjennomføres en kondisjonsundersøkelse med skjellanalyser på 

Langvatnet for å kartlegge tilvekst og alder på fisken under vanlig garnfiske. 

Campingen på Nysetra 

Campingen på Nysetra er full om sommeren og bør utvides nordpver, som sett på 

under befaring i 2016. Utedoen er mye brukt og går full om sommeren. Det bør 

ordnes en kum slik at en kan tømme denne med sugebil. 

Tjenestesalg 

Gjennomføres som tidligere.  

Hytter,buer, naust, bruer etc. 

Utover vanlig vedlikehold er det kledning av Vangstjønnbua, bytte vinduer på 

Slettmohytta, Kle inn sørveggen på Lordalshytta, nye utedoer på Vangstjønnet og 

Skredalægret, samt, ferdigstille Svånåbu. 

, 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Forslag til årsplan for 2018 vedtas med endringer gjort i møtet.  

 

VEDTAK 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28. påklages av alle med rettslig 

klageinteresse. Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja 

fjellstyre, 2665 Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

Lesja, 14.03.2018  

 

 

 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

  

Rett utskrift:      

 

Kopi: Ansatte  

 



 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER 

TILSTEDE: 

13.03.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 

      Marit Rolstad 

Per Holseth  

      Einar Utgaard 

      Hanne Velure 

           

 

   

 

SAK:15/2018  ARK.NR: 016.1 SAKSBEHANDLER: Kari Lothe 
 

VALG AV REPRESENTANTER TIL UTVALG, STYRER OG RÅD 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Lesja fjellstyre er representert i en del ulike utvalg, styrer og råd.  

Lesja fjellstyre sitter i følgende styrer og utvalg: 

 

Styre eller utvalg Sittende representant 

Snøhetta Villreinutvalg Jann Erik Dalum, på valgt for 2017,2018 og 2019         

Villreinutvalget 

Reinheimen-Breheimen Tommy Sønsterud. Vara: Per Holseth. 2016, 2017. 

Lesja elgutvalg Jann Erik Dalum og Tommy Sønsterud; 2016,2017,2018 2019 

Samordningsgruppa 

Hjerkinn PRO Marit Rolstad,  vara: Tommy Sønsterud; 2016,2017,2018,2019 

Dalsidevegene AS 

Hanne Velure 2016,2017. Tommy Sønsterud valgt for 2017 og 

2018. Vara: Marit Rolstad valgt for 2017 og 2018.  

Lordalsvegen Jann Erik Dalum. Vara: Per Holseth 

Arbeidsgiverutvalg Per Holseth, Marit Rolstad,  Kari Lothe (ansattes)  

Faglig rådgivende utvalg 

Dovrefjell Fjellstyreleder; nestleder vararepresentant 

Referansegruppe 

verneplan Hjerkinn Tommy Sønsterud, oppnevnt av FM; ikke valg 

Faglig rådgivende utvalg 

Reinheimen Einar Utgaard 2016,2017,2018,2019 

Faggruppe regional plan 

for Dovrefjell 

Jann Erik Dalum sitter for fjellstyrene i Snøhettaområde; ikke på 

valg 

 

Villreinutvalget for Reinheimen-Breheimen. 

 

Tommy Sønsterud har styrevervet for Lesja fjellstyre. Per Holseth er vara. De er valgt 

for 2016 og 2017 og er således på valg i år.  

  

 

 

Styret for Dalsidevegene AS. 



 

 

Hanne Velure representerer Lesja fjellstyre i styret for Dalsidevegene AS for 2016, 

2017. Hun er således på valg i år. Tommy Sønsterud er valgt for 2 år, 2017 og 2018.  

Marit Rolstad er varamedlem. Hun er valgt for 2017 og 2018. 

 

Arbeidsgiverutvalg. 

 

Følgende er valgt: Per Holseth, Marit Rolstad og Kari Lothe (ansattes). Da Kari Lothe 

skal slutte 01.06, velges ny ansatterepresentant. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Følgende representanter velges: 

 

Styre eller utvalg Representant 

Villreinutvalg Reinheimen-Breheimen Medlem:  Tommy Sønsterud   Vara: Per Holseth 

 Dalsidavegene AS    

Medlem: Hanne Velure                            2018 & 2019  

Medlem: Tommy Sønsterud                     2017 & 2018 

Vara: Marit Rolstad                                  2017 & 2018 

Arbeidsgiverutvalg: Per Holseth, Marit Rolstad og Elise Lyftingsmo (sekretær og medlem) 

 

 

VEDTAK 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28. påklages av alle med rettslig 

klageinteresse. Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja 

fjellstyre, 2665 Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

Lesja, 14.03.2018  
 

 

 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 
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MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER 

TILSTEDE: 

13.03.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 

      Marit Rolstad 

Per Holseth  

      Einar Utgaard 

      Hanne Velure 

           

 

   

SAK:16/2018  ARK.NR: em  SAKSBEHANDLER: Kari Lothe 
 

REFERATSAKER 

 

DOKUMENT 

 

Utdrag av postjournalen: 

 

1 44 NFS Lande 27.02. 
Fiskeprosjekt 2018 - Tildeling av midler fra GF-
fondet 

2 45 Forsvarsbygg Henriksen 28.02. 
Bruer og klopper innover Grøndalen. Innkalling til 
møte 11.04.2018 kl 09.00 - 11.30. 

3 46 Snøhetta villreinutvalg 01.03. Fellesfiskekortet - Justering av priser 

4 52 Lesja fjellstyre, Tommy 02.03. 
Svar vedr. økning i prisen på fellesfiskekortet på 
Snøhetta. 

5 47 Nord-Gudbrandsdal Jordskifterett 01.03. 
Postforkynning med mottakskvittering-
Lordalsvegen mfl. 

6 48 Miljødirektoratet 01.03. 
Avtale om faunaoppdrag for SNO i 2018-
avtalenummer 18180082 

7 49 Miljødirektoratet 01.0.3 
Avtale om faunaoppdrag for SNO i 2018-
avtalenummer 18180097 

8 50 Forsvarsbygg Frode Nyhagen 01.03. 

Årlig møte ang Forsvarsbygg sine planer for 
aktivitet i Hjerkinn skytefelt under villreinjakta 2018; 
mandag 19.03. 

9 51 Carl Bjurstedt FM 02.03. 
Innkalling til møte 08.03. - uttesting av mobilapp for 
motorferdsel i utmark. 

10 53 Fjellstyrene i Oppland 06.03. Årsmøte 2018. Spidsbergseter. 

11 54 FM Trøndelag,  02.03. Tilråding om uttak av moskus på Dovrefjell. 

 

 

VEDTAK 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28. påklages av alle med rettslig 

klageinteresse. Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja 

fjellstyre, 2665 Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

Lesja, 14.03.2018  



 

 

 

 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

  

Rett utskrift:      

 

Kopi:  


