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Det kalles inn til fjellstyremøte med befaring på Dalsida tirsdag 26. juni. Oppmøte på 
parkeringa ved Aurstad kl 10.00. Siden antall saker er såpass høyt tar vi selve møtet 
på veksthuset etterpå. 
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SAK:24/2018  ARK.NR: 335.2 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 
GJENOPPFØRING AV GEITHUS/STALL – HÅDI 156/1/252 – REINDØL 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Svend Ola Hådi søker om å gjenoppføre av geithus/stall på sin seter på Øvre Reindøl. 
Søknaden gjengis under. 

Vi har kjøpt inn utstyr egna til slått av kvee på Hådisetra på Reindøl og viderefører dermed 
gjenopptatt bruk fra i fjor.  

Vi har planer om å kjøpe inn Boergeiter til kjøttproduksjon som vil stå for rydding av utmark 
og beiting av seterkvea, Skriulykkja og Hådibakkene. Disse trenger særlig stell og ekstra 
foring inne ila beitesesongen og vil utstyres med Nofence for å holde kontroll på hvor dyrene 
beiter. 

Til stell og foring er det behov for å gjenoppføre det tidligere geitfjøset/bygget som stod 
nedenfor fjøset på setra med kjeller og av og pålastningsrampe.  

Dette bygget hadde et geithus i ene enden og et uthus/stall i den andre. Det gjenoppførte 
bygget vil få samme ytre mål(4*12m)og rafthøgde(2,2m). 

Det vil dermed heller ikke være rom for at geitene fra Åmillom beiter på Reindøl framover da 
setereigerne trenger beitet sjøl. 

Vi har vært i kontakt med kommunen om behandling av byggesøknaden og de slår fast at for 
at vi skal kunne gjenoppføre geithuset og stallen trenger vi et nytt vedtak i fjellstyret. 

Da kan byggesøknaden behandles i Lesja kommune. Det forutsettes også at beitesaken for 
Åmillom nå avklares av fjellstyret som har forvaltningsansvaret. 

Fjellstyret hadde en samlesøknad opp til forhåndsvurdering i sak 29/2017. I forhold til 
nåværende søknad ble følgende uttalt: Status for setra til Hådi, festenr 156/1/252 på Øvre 
Reindøl er ut fra gitte opplysninger ikke å anse for å være i bruk etter seterforskriftens § 9. 
 
Stall og geithus: Innenfor dagens regelverk og planer for bruk kan ikke gjenoppføring 
tillates. Hvis setra i fremtiden oppfyller kravene om bruk, kan det vurderes på nytt. 
 
Den delen som omhandler geiter fra setra til Nordigard Bottem behandles som egen sak 



25/2018. 
 
Planlagt bygg vil være på 48 m2. 
 
 
SAKSBEHANDLINGSREGLER 
 
Byggesakene må behandles etter seterforskriften.  
§ 9.Om når seter skal reknast for å vere i bruk 
Blir setervollen hausta, anten til eige bruk eller for sal, eller gjerda inn og nytta til beite som 
ein del av den jordbruksmessige drifta på eigedomen som setra ligg til, vil setra vere «i bruk» 
i høve til § 22 i fjellova. 
 
§ 10.Om søknad om å setje opp, utvide og endre hus 
Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp, utvide og endre hus for ei 
rasjonell utnytting av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til kva slag og kor mange hus som 
trengst, deira storleik og standard eller anna, og kan setje vilkår for oppføring, utviding og 
endring av hus. Fjellstyret skal leggje saka fram for Statskog SF til fråsegn før fjellstyret gjer 
vedtak etter dette leddet. 
 
Om fjellstyret vil krevje at hus eller anlegg som alt står, skal rivast, må fjellstyret leggje saka 
fram for regional kulturminnestyresmakt til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak. Det same gjeld 
ved nybygg og endring eller utviding av hus på seter, der dette vil påverke eksisterande 
kulturmiljø. 
  

§ 11.Om hus på seter som ikkje er i bruk og ikkje er fallen i det fri 
På seter som ikkje er i bruk, men som ikkje er fallen i det fri, kan seterbrukaren halde husa 
vedlike på ordinært vis. § 10 andre ledd i denne forskrifta gjeld tilsvarande. 
 
Skal seterbrukaren ta opp att seterdrifta, gjeld føresegnene i § 10 i denne forskrifta. 
 
SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 
 
Status på setra er avgjørende for videre behandling. Hvis bruken av setra tas opp igjen vil 
saken kunne behandles etter seterforskriftens § 10. Hvis ikke etter § 11.   
 
I søknaden angis det at bruken av setra er gjenopptatt i form av høsting av seterkvea. 16. 
oktober 2017 var saksbehandler innom Reindøl i forbindelse med annet arbeid. La samtidig 
turen innom kvea for å se på et gjerde. Det ble registrert at øvre delen av kvea var slått/pusset. 
Om dette kan sies å være høsting for eget bruk eller salg er tvilsomt.  
 
Søker blir pr e-post 25.5 bedt om å gjøre bedre rede for behovet for et nytt hus på setra. 
Svaret gjengis her: Først og fremst til diverse utstyr som er innkjøpt. Fjøset er ikke sterkt nok 
til å tåle lagring så det blir til lagerplass og til å sanke, fore og evt behandle dyrene. Dette er 
krevende dyr som krever foring i tillegg til beite. Det må også borres etter vatn siden det ikke 
er vatn mer enn på forsommeren.  
 
Raselaget for boergeit (norboer.no) angir at boergeit skal klare seg på normalt gode beiter i 
vekstsesongen uten tilleggsforing på lik linje med sau. I områder med dårlig skjerming vil det 
kunne være behov for å sette opp leskur, da de ikke takler regnvær like godt som sau. 



 
Fjellstyret må gjøre ei vurdering av om det er et reelt behov for å gjenoppføre det tidligere 
geitfjøset/stall jf. seterforskriften § 10 Fjellstyret skal ta stilling til kva slag og kor mange hus 
som trengst, deira storleik og standard eller anna. Et annet alternativ er at det føres opp et 
enklere bygg i tilknytning til kvea nedenfor setra. Foreløpig er setra å anse som ikke i bruk. 
Siste år med oppgitt egen bruk er 1999 ut fra seterregisteret. Det oppgis nå planer om å ta 
setra i bruk igjen til egne dyr. Ut fra dette kan en behandle saken etter § 10, men det vil 
forutsette at bruken faktisk tas opp igjen. Fjellstyret har tidligere gitt en negativ vurdering av 
å føre opp igjen tidligere geitfjøs/stall.  
 
Ut fra søkers egne opplysninger kan det synes som at behovet kan løses gjennom et mindre og 
enklere bygg. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Status for setra til Hådi, festenr 156/1/252 på Øvre Reindøl er ut fra gitte opplysninger ikke å 
anse for å være i bruk etter seterforskriftens § 9. 
 
Fjellstyret ser det som positivt at bruken av setra planlegges gjenopptatt, men søknad om å 
gjenoppføre tidligere geitfjøs/stall avslås. Avslaget begrunnes med at hus til omsøkt behov 
bør kunne løses med et mindre bygg. 
 
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, 26.06.2018  
 
 
 
Tommy Sønsterud  
Daglig leder/Fjelloppsyn 
  
Rett utskrift:  Svend Ola Hådi, Vestsidevegen 781, 2665 Lesja, e-post   
  
 
Kopi:   Statskog SF, e-post 
   Lesja kommune, e-post 
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SAK:25/2018  ARK.NR: 335.2 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 
GEITER PÅ REINDØL 

SAKSOPPLYSNINGER 

Det har over noen år vært problemer med at geitene fra setra til Nordigard Bottem havner 
innafor gjerdet og feristene på Reindøl. Feristene og noen nye strekninger med gjerde ble satt 
opp i 2009, for å unngå at først og fremst sau lå i gjeilen gjennom setergrenda. 
Problemstillinga ble tatt opp av Svend Ola Hådi under befaringa i fjor, samt i e-
postutveksling med kommunen og beitelaget, og nå sist i søknaden om oppføring av nytt 
geithus/stall. 

Det vil dermed heller ikke være rom for at geitene fra Åmillom beiter på Reindøl framover da 
setereigerne trenger beitet sjøl. 

... Det forutsettes også at beitesaken for Åmillom nå avklares av fjellstyret som har 
forvaltningsansvaret. 

Det har tidligere korrespondanse vært vist til en jordskiftesak om beiting på Reindøl. Denne 
saken eksisterer ikke, men i forbindelse med søknad om etablering av ei felleseter for geit 
mellom 3 brukere i «Åmillom», protesterte 10 beiteberettigede på Reindøl Øvre og Nedre. 
Fjellstyret begjærte skjønn etter fjellovens § 18 før de fattet vedtak om utvisningen. 2 av 
søkerne trakk seg fra planene, grunnet endringer i tilskuddsordningene for nyetablering. 
Engen hadde allerede en geitebesetning og sto igjen som eneste søker.  
 
Nord Gudbrandsdal herredsrett avsa følgende: 

1. Eventuell utvisning av geitseter i Dalsiden statsallmenninger ikke til vesentlig skade for de 

bruksberettigedes utnyttelse av allmenningen. Det vil heller ikke være til hinder for en 

formålstjenlig inndeling og utnytting av beitet.  

2. Staten v/Landbruksdepartementet bærer de lovbestemte utgifter i anledning skjønnet………. 

I sak 15/86 viste fjellstyret ut seter til Gunnar Engen, Nordigard Bottem. 
 
I 2010 sendte beitelaget ut et brev til alle setereierne om at alle gjerdene måtte utbedres av 
setereierne slik at en unngikk dyr på innsiden av feristene.  
 
I forbindelse med befaring i juni 2017 var fjellstyret på setra til Nordistugu Hådi. Under 
befaringen ble det bemerket at gjerdet i nedkant av seterkvea år dårlige og burde bli utbedret. 



Ved en kontroll 16. oktober ble det konstatert at dette ikke var utbedret. Statskog sendte 28. 
mai et pålegg til Svend Ola Hådi om å utbedre gjerdene innen 15. juni d.å.  
 
Det er ingen setre på Øvre Reindøl som driver tradisjonell setring. Beitebruken foregår ved 
beiting av sau og storfe på kveene vår og høst.  
SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 
 
Det er Reindøl beitelag som har satt opp feristene. Hvis det viser seg at dette ikke fungerer 
pga. manglende vedlikehold av gjerdene bør det vurderes om det er mulig å organisere dette 
på en bedre måte, gjennom et gjerdelag/seterlag etc.  
 
Selve feristene har fungert mindre bra til geitene. Nåværende drivere på Nordigard Bottem 
har de senere år satt opp strømtråd over feristene. Dette har fungert bra, men så lenge geiten 
kommer inn i setergrenda pga. dårlige gjerder er en like langt. Dårlige gjerder fører til 
misnøye og bør kunne unngås.  
 
I forbindelse med skjønnet i forkant av utvisning til Nrodigard Bottem var det hentet inn 
sakkyndig uttale som konkluderte med at utvisning ikke ville føre til vesentlig ulempe for 
setrene på Reindøl. At oppstart med ammegeit skal føre til noen stor endring i dette er lite 
trolig. Sambeiting mellom sau, storfe og geit i området vil trolig være positivt for landskapet.  
 
Tidligere var det vanlig at en lokket dyrene fra setrene til forskjellige beiteområder, gjerne 
etter et fast system. Dette er det blitt slutt på i takt med strukturendringene i landbruket og 
opphøret av tradisjonell setring. Det er lite heldig for noen av partene at geitene er mye på 
Øvre Reindøl. Fungerende gjerder som gjør at de ikke kommer inn på kveene vil trolig bedre 
dette.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Vedlikehold av egne gjerder er eiers eget ansvar.  
 
Hvis problemene vedvarer bør Reindøl beitelag/setereierne på Reindøl vurdere en annen 
organisering av vedlikeholdet av gjerdene rundt setergrenda for å unngå slike problemer.  
 
Hvis det er mer formålstjenlig med elektriske ferister i stedet for vanlig ferist kan fjellstyret 
være med å bidra til dette.  
 
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, 26.06.2018  
 
Tommy Sønsterud  
Daglig leder/Fjelloppsyn 
  



Rett utskrift:  Svend Ola Hådi, Vestsidevegen 781, 2665 Lesja, e-post   
  
 
Kopi:   Reindøl beitelag v/ Tor Egil Selsjord, Stubben 7, 2660 Dombås 
   Rune Brumoen,- e-post 

Statskog SF, e-post 
   Lesja kommune, e-post 
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SAK:25/2018  ARK.NR: 335.2 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 
GEITER PÅ REINDØL 

SAKSOPPLYSNINGER 

Det har over noen år vært problemer med at geitene fra setra til Nordigard Bottem havner 
innafor gjerdet og feristene på Reindøl. Feristene og noen nye strekninger med gjerde ble satt 
opp i 2009, for å unngå at først og fremst sau lå i gjeilen gjennom setergrenda. 
Problemstillinga ble tatt opp av Svend Ola Hådi under befaringa i fjor, samt i e-
postutveksling med kommunen og beitelaget, og nå sist i søknaden om oppføring av nytt 
geithus/stall. 

Det vil dermed heller ikke være rom for at geitene fra Åmillom beiter på Reindøl framover da 
setereigerne trenger beitet sjøl. 

... Det forutsettes også at beitesaken for Åmillom nå avklares av fjellstyret som har 
forvaltningsansvaret. 

Det har tidligere korrespondanse vært vist til en jordskiftesak om beiting på Reindøl. Denne 
saken eksisterer ikke, men i forbindelse med søknad om etablering av ei felleseter for geit 
mellom 3 brukere i «Åmillom», protesterte 10 beiteberettigede på Reindøl Øvre og Nedre. 
Fjellstyret begjærte skjønn etter fjellovens § 18 før de fattet vedtak om utvisningen. 2 av 
søkerne trakk seg fra planene, grunnet endringer i tilskuddsordningene for nyetablering. 
Engen hadde allerede en geitebesetning og sto igjen som eneste søker.  
 
Nord Gudbrandsdal herredsrett avsa følgende: 

1. Eventuell utvisning av geitseter i Dalsiden statsallmenninger ikke til vesentlig skade for de 

bruksberettigedes utnyttelse av allmenningen. Det vil heller ikke være til hinder for en 

formålstjenlig inndeling og utnytting av beitet.  

2. Staten v/Landbruksdepartementet bærer de lovbestemte utgifter i anledning skjønnet………. 

I sak 15/86 viste fjellstyret ut seter til Gunnar Engen, Nordigard Bottem. 
 
I 2010 sendte beitelaget ut et brev til alle setereierne om at alle gjerdene måtte utbedres av 
setereierne slik at en unngikk dyr på innsiden av feristene.  
 
I forbindelse med befaring i juni 2017 var fjellstyret på setra til Nordistugu Hådi. Under 
befaringen ble det bemerket at gjerdet i nedkant av seterkvea år dårlige og burde bli utbedret. 



Ved en kontroll 16. oktober ble det konstatert at dette ikke var utbedret. Statskog sendte 28. 
mai et pålegg til Svend Ola Hådi om å utbedre gjerdene innen 15. juni d.å.  
 
Det er ingen setre på Øvre Reindøl som driver tradisjonell setring. Beitebruken foregår ved 
beiting av sau og storfe på kveene vår og høst.  
SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 
 
Det er Reindøl beitelag som har satt opp feristene. Hvis det viser seg at dette ikke fungerer 
pga. manglende vedlikehold av gjerdene bør det vurderes om det er mulig å organisere dette 
på en bedre måte, gjennom et gjerdelag/seterlag etc.  
 
Selve feristene har fungert mindre bra til geitene. Nåværende drivere på Nordigard Bottem 
har de senere år satt opp strømtråd over feristene. Dette har fungert bra, men så lenge geiten 
kommer inn i setergrenda pga. dårlige gjerder er en like langt. Dårlige gjerder fører til 
misnøye og bør kunne unngås.  
 
I forbindelse med skjønnet i forkant av utvisning til Nrodigard Bottem var det hentet inn 
sakkyndig uttale som konkluderte med at utvisning ikke ville føre til vesentlig ulempe for 
setrene på Reindøl. At oppstart med ammegeit skal føre til noen stor endring i dette er lite 
trolig. Sambeiting mellom sau, storfe og geit i området vil trolig være positivt for landskapet.  
 
Tidligere var det vanlig at en lokket dyrene fra setrene til forskjellige beiteområder, gjerne 
etter et fast system. Dette er det blitt slutt på i takt med strukturendringene i landbruket og 
opphøret av tradisjonell setring. Det er lite heldig for noen av partene at geitene er mye på 
Øvre Reindøl. Fungerende gjerder som gjør at de ikke kommer inn på kveene vil trolig bedre 
dette.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Vedlikehold av egne gjerder er eiers eget ansvar.  
 
Hvis problemene vedvarer bør Reindøl beitelag/setereierne på Reindøl vurdere en annen 
organisering av vedlikeholdet av gjerdene rundt setergrenda for å unngå slike problemer.  
 
Hvis det er mer formålstjenlig med elektriske ferister i stedet for vanlig ferist kan fjellstyret 
være med å bidra til dette.  
 
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, 26.06.2018  
 
Tommy Sønsterud  
Daglig leder/Fjelloppsyn 
  



Rett utskrift:  Svend Ola Hådi, Vestsidevegen 781, 2665 Lesja, e-post   
  
 
Kopi:   Reindøl beitelag v/ Tor Egil Selsjord, Stubben 7, 2660 Dombås 
   Rune Brumoen,- e-post 

Statskog SF, e-post 
   Lesja kommune, e-post 
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SAK:26/2018  ARK.NR: 335.2 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 
SØKNAD OM TILLEGGSJORD TIL SETER - BELLE 156/1/385 – NEDRE 
REINDØL 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Fjellstyret viste i sak 39/2016 ut den tidligere setra til Bølund til Belle. Det ble levert melk fra 
setra i 2017. Seterkvea er på ca. 20 daa. Søker opplyser at de sommeren 2018 skal ha med seg 
22 melkekyr på setra. Det er mye beitedyr i området, noe som vanskeliggjør bruk av 
utmarksbeite uten å miste for mye av melkeproduksjonen. Ideelt sett er arealet i nær 
tilknytning til setra. 
 

 
 
SAKSBEHANDLINGSREGLER 
 
§ 20.Utvising av tilleggsjord og sakshandsaming 
Jordbrukar med beiterett i statsallmenningen kan – anten åleine eller saman med andre 
beiterettshavarar – få utvist grunn som er skikka til dyrking eller til kulturbeite som 
tilleggsjord, jf. § 19 første ledd i fjellova. Det er eit vilkår at dei som har beiterett godtgjer 



behovet for tilleggsjord. Dette kan til dømes gjerast ved å leggje fram ei driftsplan. 
 
Søknad om utvising av tilleggsjord skal sendast fjellstyret. Fjellstyret skal leggje saka fram 
for kommunen, Statskog SF og eventuelt allmenningsstyret og områdestyret i reinbeiteområde 
etter reindriftslova, for fråsegn. 
 
Kommunen handsamar og avgjer søknaden etter gjeldande forskrift om nydyrking i dei 
tilfelle der søknaden omfattar fulldyrking eller overflatedyrking etter forskrifta. Gjeld 
søknaden kultivering, og eventuelt inngjerding til beitebruk, skal kommunen gi fråsegn om 
dei tilhøva som er nemnde i § 5 i forskrifta om nydyrking. 
 
Fjellstyret gjer vedtak om utvising av tilleggsjord til jordbrukar med beiterett. Statskog SF 
skal ha melding om vedtaket. 
 
Statskog SF avgjer søknader om inngjerding av tilleggsjord etter tilråding frå fjellstyret, jf. § 
5 fjerde ledd i forskrifta. 
 
Fjellstyret måler ut setervoll og dyrkingsjord eller kulturbeite som skal visast ut saman med 
eller leggjast til seter. 
 
Fjellstyret skriv ut eit eige dokument til beiterettshavaren om utvisinga. Fjellstyret skal sende 
kopi av dette dokumentet til Statskog SF. 
 
SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 
 
Arealbehovet vil variere med strategi, dyretall og produksjon. Norsk landbruksrådgivning 
oppgir et behov på 2-4 daa pr. ku, dvs 40-80 daa. Så mye areal er nok lite realistisk og få til. 
 
Det er lite areal egnet i nærområdet til setra. Ut mot elva går det en sti som tidligere 
utvisninger har vært avgrenset mot. Nabosetra mot vest er ikke i bruk. Etter samtale med eier 
er det mulig å få til en avtale om dette arealet.  
 
Fjellstyret befarer området 26. juni og vurderer veien videre for utvisning av eventuelt mer 
areal.  
 
VEDTAK 
 
Fjellstyret har under befaring 26.6.18 sett på egnede arealer for utvisning av mer areal til seter 
til Belle 156/1/385. Arealet avgrenset av Reindølsvegen-Veien til Nedre Reindøl – Seterkve 
til 156/1/260 og sti østover fra Reindølsvegen er egnet for utvisning etter seterforskriftens  
§ 20. 
 
Saken sendes over til Kommunen, Statskog SF og allmenningsstyret for uttale.  
 
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, 26.06.2018  
 
Tommy Sønsterud  
Daglig leder/Fjelloppsyn 
  
Rett utskrift: Jorid Belle-Thysell, e-post 
  Statskog SF, e-post 
  Lesja kommune 

Dalsida allmenningsstyre, v/ Jan Petter Ølstadlykkjen, Vestsidevegen 1116,  
2665 Lesja      

 
Kopi:  Reindøl beitelag v/ Tor Egil Selsjord, Stubben 7, 2660 Dombås 
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SAK:27/2018  ARK.NR: 035.2 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 
NY FJELLSTYREBU I SVARTDALSLIE 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Under befaring i fjor var fjellstyret innom bua i Svartdalslia. Denne er preget av lite 
vedlikehold og har ikke vært utleid siste år. Det var enighet under befaringa at eksisterende 
bu skal rives og erstattes med ny. Det er laget et utkast til tegning og gjort en 
kostnadsberegning. Utgangspunktet til denne tegningen har vært eksisterende bu og samtale 
med nasjonalparkforvalter. Denne er på 15 m2 + uthus på 8m2. Siden det er behov for 
vedlager i tillegg er det og med et uthus. Byggekostnad ca 280 000.  I ettertid har vi blitt 
oppmerksomme på ei bu som Oppdal bygdeallmenning har bygd i Tjønnglupen som er noe 
større, men som har uthusdel i samme bygg. Denne er på 24 m2. Samlet areal blir tilnærmet 
likt utgangspunktet. Kostnad ca 180 000 for byggesett, samlet kostnad 277 000 + egeninnsats. 
 
Egen tegning 

 



 
  
‘ 
Oppdal bygdeallmennings bu i Tjønnglupen 
 

 

 
Det er søkt om 140 000 i støtte fra Grunneierfondet.  
 
SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 
 
Hvis det er mulig så virker løsningen fra Oppdal BA som en mer praktisk løsning, selv om alt 
blir i et rom. Eksisterende utedo kan få stå så lenge. Plassering i terrenget må gjøres på 
befaring, men møneretning bør endres slik at det blir likt med øvrig bebyggelse i området. 
 
Byggestart er noe usikkert, men lite trolig mulig i 2018.  
  
FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Det tas utgangspunkt i tilsvarende bu som Oppdal bygdeallmenning har bygd i videre 



planlegging. Plassering som bestemt under befaring. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Etter diskusjon i styre ble det fremmet nytt forslag til vedtak. 
 
VEDTAK 
 
Det tas utgangspunkt i Lesjøbua i videre planlegging. Plassering på oversiden av parkeringa 
som bestemt under befaring. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
Lesja, 26.06.2018  
 
Tommy Sønsterud  
Daglig leder/Fjelloppsyn 
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SAK:28/2018  ARK.NR: 612.1 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 
KVOTEFORDELING – ELG OG HJORT  
 
SAKSOPPLYSNINGER  
 
På årsmøtet fikk fjellstyret tildelt følgende kvoter: 

 
 
 
 
 
 

Jakttidsramma er for elg fra 25.9-23.12 og hjort fra 1.9-23.12.  
 
SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 
 
De frie oksene bør rulleres mellom terrengene. Lordalen Sør B og Dalsida hadde fri okse 2017.  Det 
foreslås å tildele en fri okse til Lordalen Sør A og en til Lordalen Nord. 
 
For hjort foreslås lik tildeling som i 2017. Erfaringsmessig er det lav felling av hjort 
 
Alle jaktlagene gis tilbud om et rådyrkort hver. Før elgjakta kan det kun felles bukk.  
 
Tunga får tildelt dyr fra kvota til fjellstyret. Tildeling her bør skje noenlunde etter prosentfordelinga i 
kvote, så de over tid er innom alle kategoriene. 
 
Det er i hovedsak snøen som bestemmer når det blir stopp i jakta. Enkelte år er det farbart ut oktober 
og andre år nærmere jul. jakta påvirker ikke annen bruk av statsallmenningene nevneverdig, og det er 
rom for å utvide jakttida. Spesielt for hjorten vil det kunne gi positiv virkning. Lang jakttid kan gi 
noen utfordringer i forhold til veiing og kontroll, men det lar seg løse.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Jakttider 
Elg:  25.9-23.12 
Hjort:  1.9-23.12 
 

Elg Gr.kv Ku Okse Liten okse Kalv 
Fjellstyre 11 3 2 4 2 
Hjort Gr.kv Frie dyr Hind Kalv/ungdyr  
Fjellstyre 15 6 5 4  



Grunnkvote Elg  

Jaktfelt Kalv Ku 
Liten 
okse 

Fri 
okse Sum 

Dalsida 1 1 2 4 
Lordalen S A 1 1 1 
Lordalen S B 1 1 
Lordalen N 1 1 2 
Tunga 1 1 
Tilleggsdyr 1 1 
Sum 2 3 4 2 11 
 
  Grunnkvote Hjort  
Jaktfelt Kalv/Spissbukk Hind Fritt Sum 
Dalsida  1 2 1 4 
Lordalen S A 1 1 1 3 
Lordalen S B 1 1 1 3 
Lordalen N 1 1 1 3 
Tunga 1 1 
Tilleggsdyr   1 1 
Sum 4 4 6 15 
 
Tilleggs dyr tildeles under jakta. 
 
Alle jaktlagene tilbys et rådyrkort hver. Før 25. september kan det kun felles bukk. 
 
VEDTAK 
 
Vedtatt som foreslått 
 
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, 26.06.2018  
 
Tommy Sønsterud  
Daglig leder/Fjelloppsyn 
  
Rett utskrift: Jaktlag på statsallmenningene i Lesja      
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SAK:29/2018  ARK.NR: 141.3  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo  
 
 
      
       
SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL 
 
DOKUMENTER 
 

1. Lesja beitesamlag – Søknad om tilskudd til vegetasjonskartlegging i området Rånå til 
Valådalen 

2. Lesja beitesamlag – Søknad om tilskudd til drift av beitesamlaget  
3. Sørhella beitelag – Søknad om tilskudd til dekning materialutgifter i forbindelse med 

reparasjon av sankekve 
4. Kulturhistorisk museum – Søknad om støtte til forskningsutgravning på «Verket» ved 

Slådalen 
5. Søknad om tilskudd til vedlikehold av Gardsenden/Grønsetervegen 
6. Søknad om tilskudd til opprustning av Lordalsvegen 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
I sak 78/2012 vedtok Lesja fjellstyre å fastsette søknadsfrist for tilskudd til næringsformål til 
30.04. Søknadsfrist for eventuelle ubrukte midler ble satt til 01.11. 
 
I budsjett for 2018 ble det bevilget kr. 150 000,- til næringsformål. Ved fristens utløp 
30.04.2018 var det innkommet 5 søknader. 
 
Lesja beitesamlag – Søknad om tilskudd til vegetasjonskartlegging i området Rånå til 
Valådalen 
Lesja beitesamlag søker om tilskudd til vegetasjonskartlegging i området Rånå til Valådalen. 
Området er på 81 km2 og ligger mellom 700 og 1300 moh. Deler av arealet ligger innenfor 
Reinheimen nasjonalpark. Området brukes av Lesjaskog beitelag.  
 
Vegetasjonskartlegging er ønsket for å synliggjøre utmarksressursene og om mulig å styre 
beitebruken til næringsrike beiteområder med færre forekomster av rovdyr. 
 
Det er et mål å kunne bruke vegetasjonskartet aktivt i oppdatering av beitebruksplanen. 
NIBIO har gitt et kostnadsoverslag og skal gjennomføre kartleggingen.  



 
Kostnadsoverslag:      202 000,-  
 
Finansiering: Tilskudd til tiltak i beiteområder 102 000,- 
  Lesja kommune     50 000,- 
  Lesja fjellstyre     50 000,- 
  Sum      202 000,- 
   
Det er et ønske om at det gjennomføres vegetasjonskartlegging i alle beiteområdene, men av 
praktiske grunner er det fornuftig å fordele kartleggingen over flere år.  
 
Lesja beitesamlag søker Lesja fjellstyre om et tilskudd på 50 000,- til første del av 
vegetasjonskartleggingen.  
 
Lesja beitesamlag – Søknad om tilskudd til drift av beitesamlaget  
Lesja beitesamlag er et samarbeidsorgan for de sju beitelagene i Lesja. Beitesamlaget ble i sin 
tid opprettet for at beitenæringen skulle ha et felles organ i forbindelse med beite- og 
rovviltproblematikken. 
 
Beitesamlaget prøver å være en pådriver i arbeidet med forebyggende- og konfliktdempende 
tiltak i forhold til rovdyrproblematikken. Beitesamlaget hjelper de enkelte beitelagene med 
organisering av lønnet beitetilsyn og utfører lønnsarbeid for lagene. Beitesamlaget prøver å 
være et aktivt organ for å ivareta beiteinteressene både i forhold til gjeldende rovviltpolitikk 
og vernepolitikk. Beitesamlaget sine oppgaver framover vil være knyttet til 
rovviltproblematikk, tilsynsarbeid og arbeid med ulike tiltak for å bedre beitebruken. I 2018 
deltar leder i beitesamlaget i arbeidsgruppen landbruk i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen i Lesja. Beitesamlaget deltar også i arbeidet med utarbeiding av en 
overordnet beredskapsplan for beitedyr for Lesja og Dovre.  
 
Lesja beitesamlag søker Lesja fjellstyre om et tilskudd på kr 25 000,- til drift av laget. 
 
Beitesamlaget forutsetter at også beitelagene bidrar økonomisk i 2018, i tråd med intensjonen 
i beitebruksplanen. 
 
Sørhella beitelag – Søknad om tilskudd til dekning materialutgifter i forbindelse med 
reparasjon av sankekve 
Beitelaget søker om dekning av materialutgifter til reparasjon av sankekve ved 
Skamsdalssetre.  
 
Materialutgifter:     9 803,- 
Totale utgifter   41 363,-  
 
Fylkesmannen i Oppland har gitt et tilskudd på kr 22 000,-. 
 
Sørhella beitelag søker Lesja fjellstyre om kr 9 803,- til dekning av materialkostnader.  
 
Kulturhistorisk museum – Søknad om støtte til forskningsutgravning på «Verket» ved 
Slådalen 
De enorme dimensjonene på massefangstanlegget «Verket» er registrert, men det har ikke 
vært utført arkeologiske undersøkelser av betydning. Forskningsundersøkelsen er et 



tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Kulturhistorisk museum ved professor Brit Solli 
(prosjektleder), Oppland Fylkeskommune, Gudbrandsdalsmusea, NINA ved Per Jordhøy, 
Universitetsmuseet/UiB ved førsteamanuensis i animalosteologi Anne Karin Hufthammer og 
professor (spesialist på reinsdyrgenetikk) Knut Røed, NMBU. 

 
Fremdriftsplan: Utgravninger i 2018, analyser i 2019, publisering i 2020 
Finansiering: Prosjektet har hittil fått støtte fra Kulturhistorisk museum Gudbrandsdalsmusea/ 
Villreinløypa, Nasjonalparkstyret for Reinheimen, Lesja kommune og Nansenfondet, 
tilsammen: 240.000 kr. 
 
Oppland fylkeskommune har meddelt at de stiller med flere av sine arkeologer i til sammen 6 
ukeverk. Ellers er prosjektet avhengig av frivillig innsats. Det søkes om kr. 20.000 fra Lesja 
Fjellstyre. Pengene vil bli brukt til reise (drivstoff og bompenger) og opphold for frivillige, 
samt analyser (spesielt dateringer) i etterkant av prosjektet. 
 
Søknad om tilskudd til vedlikehold av Gardsenden/Grønsetervegen 
Styret for Gardsenden/Grønsetervegen søker om tilskudd til vedlikehold av setervegen. Det er 
planlagt utskifting av stikkrenner og oppgrusing. Det er 3 år siden det har vært større 
påkostning på vegen.  
 
Kostnadsoverslag:       ca. 150 000,- 
 
Finansiering: 
 
Egenkapital:   100 000,- 
Lesja Fjellstyre:    50 000,- 
Sum    150 000,- 
 
SAKSBEHANDLINGSREGLER 
 
Innenfor rammene av fjellovens § 11, 3. ledd med rundskriv er det fjellstyret som avgjør 
hvordan midlene i fjellkassa skal brukes. Fjellstyret kan bevilge midler for å styrke 
næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk. Fjellstyret avgjør selv i 
hvilken form støtten skal gis 
 
SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 
 
Lesja beitesamlag – Søknad om tilskudd til vegetasjonskartlegging i området Rånå til 
Valådalen 
Beitesamlaget arbeider med ulike tiltak for å bedre beitebruken og forebyggende- og 
konfliktdempende tiltak i forhold til rovdyrproblematikken. Vegetasjonskartlegging kan gi 
beitebrukerne i området verdifull informasjon om beitekvaliteten og hvor mange beitedyr man 
kan ha inne på det kartlagte arealet. Området fra Valåe og til Rånå anses som et område hvor 
rovdyrkonflikten er lav. Vegetasjonskartlegging kan fremme en bærekraftig utnyttelse av 
beiteressursene i slike områder.  
 
Lesja beitesamlag – Søknad om tilskudd til drift av beitesamlaget  
Lesja beitesamlag er en organisert overbygning over 7 beitelag i Lesja kommune. Det er 
viktig å ha et felles organ i forbindelse med beite- og rovdyrproblematikken. Beitesamlaget 



har siden 2009 fått kr. 20 000,- i tilskudd til drift. I 2016 ble beløpet forhøyet til kr. 25 000. 
De søker også i år om kr. 25 000,-.   
 
Sørhella beitelag – Søknad om tilskudd til dekning materialutgifter i forbindelse med 
reparasjon av sankekve 
Sørhella beitelag har utført en omfattende utbedring av sankekve ved Skamsdalssetrene og 
søker tilskudd til å dekke materialkostnadene. Tiltaket er innenfor retningslinjene for tildeling. 
 
Kulturhistorisk museum – Søknad om støtte til forskningsutgravning på «Verket» ved 
Slådalen  
Forskningsutgravningen av «Verket» på Slådalen vil føre til bedre kunnskap om et viktig 
kulturminne som kan benyttes i markedsføringen og verdiskapning i Lesja. Søknaden blir 
derfor behandlet som søknad om tilskudd til næringsformål. Det ligger mange kulturminner i 
form av fangstanlegg i statsallmenningene. De fleste av disse ligger inne i leveområder for 
villrein, og det er derfor ikke ønskelig å fremme økt trafikk til disse områdene. «Verket» er et 
unikt fangstanlegg både på grunn av det store omfanget og beliggenheten nær veg. Dette 
kulturminnet egner seg til formidling av fangstkulturen i nærområdet, og det er derfor viktig 
med bedre kunnskap om anlegget.  Pengene vil bli brukt til reise (drivstoff og bompenger) og 
opphold for frivillige, samt analyser (spesielt dateringer) i etterkant av prosjektet. 
 
Søknad om tilskudd til vedlikehold av Gardsenden/Grønsetervegen 
Vegen til Gardsenden og Grønsetra ligger i Joramo bygdeallmenning, men er en viktig 
atkomstveg for beitebrukerne i statsallmenningen. Tilskuddet skal styrke næringsgrunnlaget i 
bygdene med rett til allmenningsbruk. Tiltaket faller delvis innenfor retningslinjene for 
tildeling. For å unngå å overskride vedtatt budsjett for tildeling av tilskudd til næringsformål 
innvilges ikke hele søknadssummen.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Søker Formål                Søknad Innstilling 
Lesja beitesamlag Vegetasjonskartlegging 50 000 50 000 
Lesja beitesamlag Drift av beitelaget 25 000 25 000 
Sørhella beitelag Utbedring av sankekve 9 803 9 803 
Kulturhistorisk 
museum  

Søknad om støtte til forskningsutgravning 
på «Verket» ved Slådalen 20 000 

20 000 

Gardsenden/ 
Grønsetervegen 

Vedlikehold av veg 
50 000 

45 197 

Sum  154 803 150 000 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Marit Rolstad og Jann-Erik Dalum stilte spørsmål ved sin habilitet, jf. forvaltningsloven § 6. 
Lesja fjellstyre erklærte Marit Rolstad og Jann-Erik Dalum inhabile og de to medlemmene 
fratrådte ved behandlingen av saken.  
 
Lordalsvegen har søkt om 75 000,- av et budsjett på 665 000,- til opprustning av veien etter 
søknadsfristen. Inntektene i 2018 blir høyere enn budsjettert og gir rom for en økning av 
budsjettet til næring.  
 
 



VEDTAK 
 
Søker Formål                Søknad Innstilling 
Lesja beitesamlag Vegetasjonskartlegging 50 000 50 000 
Lesja beitesamlag Drift av beitelaget 25 000 25 000 
Sørhella beitelag Utbedring av sankekve 9 803 9 803 
Kulturhistorisk 
museum  

Søknad om støtte til forskningsutgravning 
på «Verket» ved Slådalen 20 000 

20 000 

Gardsenden/ 
Grønsetervegen 

Vedlikehold av veg 
50 000 

45 197 

Lordalsvegen SA Opprustning av Lordalsvegen 75 000 75 000 
Sum  229 803 225 000 
 
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, 26.06.2018  
 
 
 
Elise Lyftingsmo 
Sekretær/fjelloppsyn 
  
Rett utskrift:  Lesja beitesamlag 

Sørhella beitelag 
Kulturhistorisk museum  
Gardsenden/Grønsetervegen 
Lordalsvegen SA   
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SAK:30/2018  ARK.NR: 141.4  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo  
 
 
 
 
      
SØKNAD OM TILSKUDD TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL 
 
DOKUMENTER 
 

1. Dombås fjellskole – Søknad om å få tildelt et jaktkort på villrein 
2. Lesja jeger- og fiskerforening - Søknad om reinspakke til jaktkurs 
3. Lesja idrettslag v/fotballgruppa – Søknad om midler til innkjøp av rink 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
I sak 78/2012 vedtok Lesja fjellstyre å fastsette søknadsfrist for tilskudd til allmennyttige 
formål til 30.04. Søknadsfrist for eventuelt ubrukte midler settes til 01.11. 
 
Ved fristens utløp var det kommet inn 3 søknader: 
 
Dombås fjellskole. Søknad om å få tildelt et jaktkort på villrein. 
Dombås fjellskole søker om å få tildelt ett jaktkort på villrein i Snøhetta øst. 
 
Lesja fjellstyre støtter Lesja skule med to jaktkort på villrein hvert år. 
 
Lesja jeger- og fiskerforening - Søknad om reinspakke til jaktkurs. 
Lesja JFF ønsker å gjennomføre et jaktkurs, opplæringsjakt på rein, i perioden 22. til 26. 
august 2018. Lesja JFF søker om å få tildelt en jaktpakke (fritt dyr, simle, kalv) til dette kurset 
i området Reinheimen / Breheimen.  
 
Klubbhuset i Lordalen skal være hovedbase igjen men aktuelt med overnatting i telt eller bare 
Jervenduk på fjellet. Kortene som ikke blir brukt leveres igjen på mandag, 27. august. 
I 2017 ble det innvilget en jaktpakke på fritt dyr, simle og kalv.  Det ble felt en storbukk og en 
simle.  
 
Lesja idrettslag v/fotballgruppa – Søknad om midler til innkjøp av rink 
Fra og med neste år vil fotballforbundet og kretsen innføre ny spilleform for barnefotballen 
som kalles 3'er fotball. Det spesielle med 3'er fotballen er at det retter seg mot de aller yngste 



spillerne, og det blir krevd fra alle klubber og lag at spillere fra 7 år organiseres i 3'er-fotball. I 
motsetning til de øvrige spilleformene, så krever dette en vant rundt banen (som i ishockey). 
En rink (fotballbane tilpasset 3’er-fotball) koster 40.000,-. Fotballkretsen vil subsidiere disse 
med kr 10.000,-. Idrettslaget har en ambisjon om å kjøpe inn to eller tre rinker til 3'er fotball.  
 
Lesja IL organiserer denne sesongen 16 fotballag, og har tilsammen omkrig 400 medlemmer 
med stort og smått. Lesja Idrettslag er et breddeidrettslag, som har som overordna mål at alle 
skal være med så lenge som mulig, og det gjennomføres ingen form for spissing eller 
differensiering av spillere etter ferdighet. Bredden skapes fra tidlig deltagelse, og 
fotballgruppa mener at 3'er-rinkene vil bli viktige for framover. 

 
SAKSBEHANDLINGSREGLER 
 
Innenfor rammene av fjellovens § 11, 3. ledd med rundskriv er det fjellstyret som avgjør 
hvordan midlene i fjellkassa skal brukes. Fjellstyret kan bevilge midler for å styrke 
næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk. Fjellstyret avgjør selv i 
hvilken form støtten skal gis. 
 
Etter rundskrivet kan fjellstyret bevilge inntil 5% av bruttoinntekten til allmennyttige formål i 
bygdene som har rett til allmenningsbruk. Ønsker fjellstyret å gå utover disse rammene, må 
det innhentes godkjenning hos Statskog Sør-Norge. 
 
Lesja fjellstyre har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige 
formål: 
 

1. I samsvar med fjellovens bestemmelser i § 11,3.ledd kan fjellstyret bevilge 
 midler til allmennyttige formål i bygder som har rett til allmenningsbruk,  dvs. det må 
være formål i Lesja kommune. 

2. Midlene skal gå til aktiviteter og opplæring som angår barn og unge; jakt, fiske, 
friluftsliv, idrett, musikk m.m. 

4. Andre tiltak som kommer hele bygda til gode. 
 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 
 
I sak 13/2018, Budsjett, vedtok Lesja fjellstyre å sette av kr. 40 000,- til allmennyttige formål. 
 
Det foreligger 3 søknader: 
 
Søker Formål Beløp 
Dombås fjellskole Søknad om å få tildelt et jaktkort 

på villrein 1 500,- 
Lesja jeger- og 
fiskerforening  

Søknad om reinspakke til 
jaktkurs 11 000,- 

Lesja idrettslag 
v/fotballgruppa  

Søknad om støtte til innkjøp av 
rink  30 000,- 

Sum 42 500,- 
 
 
 
 



Dombås fjellskole-Søknad om å få tildelt et jaktkort på villrein 
Lesja fjellstyre har i mange år satset på tiltak for å rekruttere ungdom til jakt og fiske. Det er 
svært positivt at Dombås fjellskole tar elever med ut på jakt. Elevene kommer fra flere steder i 
landet, og Fjellskolen vil derfor kunne rekruttere nye jegere med sitt opplegg.  
 
Skolen fikk tildelt ett kalvekort i 2016 og 2017. 
 
Lesja jeger- og fiskerforening - Søknad om reinspakke til jaktkurs 
Det er enkelte, både ungdommer og voksne førstegangsjegere, som ikke kjenner mer erfarne 
reinsjegere som kan ta de med på opplæringsjakt.  For dem vil et jaktkurs, være et fint tilbud. 
Reinsjakt er en krevende jaktform og opplæringsjakt er et viktig tiltak for å fremme god 
jaktutøvelse og gode opplevelser for ferske reinsjegere.  
 
Lesja idrettslag v/fotballgruppa-Søknad om støtte til innkjøp av rink 
Fotball er en populær aktivitet blant barn og ungdom i Lesja. Fotballgruppa har fokus på 
breddeidrett uten differensiering av spillere, og har som overordna mål at alle skal være med 
så lenge som mulig. Innkjøp av rinker er nødvendig for at de yngste spillerne skal kunne 
praktisere den nye spilleformen 3’er-fotball.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Søker Formål Beløp 

Dombås fjellskole 
Søknad om å få tildelt et jaktkort 
på villrein 1 500,- 

Lesja JFF 
Søknad om reinspakke til 
jaktkurs 11 000,- 

Lesja IL v/fotballgruppa 
Søknad om støtte til innkjøp av 
rink  27 500,- 

Sum 40 000,- 
 
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, 26.06.2018  
 
 
 
Elise Lyftingsmo 
Sekretær/fjelloppsyn 
  
 
Rett utskrift:  Dombås fjellskole 

Lesja jeger- og fiskerforening  
Lesja idrettslag v/fotballgruppa 



MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 
 
MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER 
TILSTEDE: 
26.06.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 
      Marit Rolstad 

Per Holseth  
      Einar Utgaard 
      Kristin Nyhagen 
           
 
   
 
SAK:31/2018  ARK.NR: 022.0 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 
LESJA FJELLSTYRE 100 ÅR  
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Første fjelloven kom i 1920 og Lesja fjellstyre hadde sitt første fjellstyremøte 4 mars i 1921. I 
anledning av at fjellova og fjellstyrene er 100 år bør dette markeres. 
 
Per Jordhøy jobber med ei bok om fiske i Lesja.  
 
SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 
  
At fjellstyret blir 100 år som en lokal rettighetsforvalter bør markeres på en eller annen måte. 
Per Jordhøy har lurt på om fiskeboka skal ha som mål å bli utgitt i anledningen, med et eget 
kapittell om fjellstyret sentrale gjøremål. Lesja fjellstyre har opp gjennom årene vært med på 
mye interessant historisk sett. Første helårsansatte fjelloppsyn, bidratt til lov om motorferdsel 
i utmark, settefiskanlegg og fiskekultivering, Etablering av det første villreinutvalget i Norge 
(Snøhetta), reetablering av villrein i Reinheimen (Ottadalen Nord) etc. Det er nok mye 
interessant å finne hvis en begynner å lete i arkiv og protokoller.  
 
Et alternativ er at fiskeboka times til dette, fjellstyret har vært en viktig aktør innen 
fiskekultivering eller at en lager en egen trykksak med fokus på selve fjellstyret. En eller 
annen form for aktivitet/arrangement bør og gjennomføres.  
 
Siden ting tar tid så bør vi begynne å tenke på dette tidlig.  
 
Saken legges fram for diskusjon i fjellstyret. 
 
VEDTAK 
 
Fjellstyret ønsker å markere 100 årsjubileumet. Det tas sikte på å ha flere mindre markeringer 
knyttet til årstider/tema igjennom året. Det undersøkes om det er mulig å få til et eget hefte 
med historikk etc i anledningen.   
 
Vedtaket er enstemmig. 
 



Lesja, 26.06.2018  
 
Tommy Sønsterud  
Daglig leder/Fjelloppsyn 
  
Kopi:   Per Jordhøy, e-post.    
  



MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 
 
MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TILSTEDE: 
26.06.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 
      Marit Rolstad 

Per Holseth  
      Einar Utgaard 
      Kristin Nyhagen 
           
   
 
SAK:32/2018  ARK.NR: 362.1  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo  
 
 
      
UTTALE – OPPFØRING AV NY UTEDO/VEDSKJUL – GNR/BNR/F NR 156/1/100 – 
DALSIDA STATSALLMENNING 
 
DOKUMENTER 
 
28.05.2018  Oversendelse av søknad fra Lesja kommune 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Fester av gnr/bnr/fnr 156/1/100, Sigurd Holseth, har søkt Lesja kommune om dispensasjon  
fra kommuneplanen sine bestemmelser for byggetiltak i LNFR-område. Eiendommen ligger 
ved Gåsbuvegen på Dalsida.  
 
Omsøkte tiltak omfatter oppføring av ny utedo/vedskjul med bebygd areal på 6 m2. Festet er 
fra før kun bebygd med ei bu/hytte på ca. 20 m2 BYA og den har derfor ikke uthusfunksjon. 
 

 
 
 
 
 
 



SAKSBEHANDLINGSREGLER 
 
Fjellstyret gir uttale til Statskog etter fjellova §12. 
 
SAKSBEHANDLERS VURDERING 
 
Totalt bebygd areal vil bli 26 m2. Tiltaket vil ikke medføre vesentlig endring av 
bruksmønsteret eller komme i konflikt med viktige natur- eller landskapshensyn. Det 
forutsettes at fargevalg og byggeskikk tar hensyn til omkringliggende miljø og landskap. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Lesja fjellstyre har ingen innvendinger mot oppføring av utedo/vedskjul, såfremt fargevalg og 
byggeskikk tar hensyn til omkringliggende miljø og landskap.  
 
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, 26.06.2018  
 
 
 
Elise Lyftingsmo 
Sekretær/fjelloppsyn 
  
 
Rett utskrift:   Statskog SF, e-post 
 
Kopi:   Lesja kommune, e-post 



MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 
 
MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TILSTEDE: 
26.06.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 
      Marit Rolstad 

Per Holseth  
      Einar Utgaard 
      Kristin Nyhagen 
           
   
 
SAK:33/2018  ARK.NR: 362.1  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo  
 
 
      
UTTALE – TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG VED GÅSBU – GNR/B NR/FNR 156/1/76 
– DALSIDA STATSALLMENNING 
 
DOKUMENTER 
 
11.06.2018  Oversendelse av søknad fra Lesja kommune 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Fester av gnr/bnr/fnr 156/1/76, Heidi Trøen, har søkt Lesja kommune om dispensasjon  
fra kommuneplanen sine bestemmelser for byggetiltak i LNFR-område. Eiendommen ligger 
ved Gåsbu på Dalsida.  
 
Eiendommen er et fritidsfeste (punktfeste) ved Gåsbu i Dalsida statsallmenning. Festet er 
bebygd med hytte på 24,8 m2 BRA og et lite uthus. Det søkes om dispensasjon for tilbygg på 
16 m2 til eksisterende hytte.  
 
Statskog har ingen innvendinger til søknaden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAKSBEHANDLINGSREGLER 
 
Fjellstyret gir uttale til Statskog etter fjellova §12. 
 
SAKSBEHANDLERS VURDERING 
 
Omsøkte tiltak omfatter et tilbygg på 16 m2

 til eksisterende hytte på 24,8 m2. Totalt areal på 
hytta blir på 40,8 m2.  Festet er også bebygd med et mindre uthus. Tiltaket vil ikke medføre 
vesentlig endring av bruksmønsteret eller komme i konflikt med viktige natur- eller 
landskapshensyn. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
Lesja fjellstyre har ingen innvendinger mot at det settes opp tilbygg til eksisterende hytte. 
 
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, 26.06.2018  
 
 
 
Elise Lyftingsmo 
Sekretær/fjelloppsyn 
  
 
Rett utskrift:   Statskog SF, e-post 
 
Kopi:   Lesja kommune, e-post 
 



MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 
 
MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TILSTEDE: 
26.06.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 
      Marit Rolstad 

Per Holseth  
      Einar Utgaard 
      Kristin Nyhagen 
           
   
 
SAK:34/2018  ARK.NR: 362.1  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo  
 
 
      
UTTALE - TILBYGG OG RESTAURERING AV HINDBU – GNR/BN R/FNR 
156/1/357 – DALSIDA STATSALLMENNING 
 
DOKUMENTER 
 
Sak 22/2017  Uttale – Riving og oppføring av ny bu – Hindbu 156/1/357 Dalsida 

statsallmenning 
14.06.2018  Oversendelse av søknad fra Lesja kommune 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Fjellstyret behandlet i møte den 23.5.2017, sak 22/2017, søknad om riving av Hindbua 
gnr/bnr/fnr 156/1/357 ved Korpehaugan og oppføring av ny bu på samme sted. Fjellstyre 
hadde ingen innvendinger mot at bua ble revet og at det ble oppført ny. Det ble bemerket at 
vinduer på langveggen burde deles opp for å følge tradisjonell byggeskikk. Det ble også 
bemerket at en burde vurdere å flytte bua til annen bebyggelse ved Grisungen.  
 
Nasjonalparkstyre godkjente bygging av utedo, men avslo riving i sak 56/2017. Avslaget ble 
begrunnet med at riving ville være uheldig ut fra kulturminnehensyn. Riving kunne aksepteres 
av hensyn til villreinen, dersom det ble ført opp ny bu i Grisungen.  
 
Søker har i brev datert 25.04.2018 fremmet en ny søknad om restaurering av eksisterende bu, 
samt tilbygg på begge kortsidene av eksisterende bu. Tilbygget skal benyttes til do, vedbod og 
gang/lager. Ny søknad er behandlet av nasjonalparkstyre og av kulturvernenheten hos 
Oppland fylkeskommune. Oppland fylkeskommune har ikke innvendinger mot tiltaket. 
Nasjonalparkstyre gir i sak 24/2018 tillatelse til tiltaket og trekker samtidig tilbake tillatelsen 
til oppføring av utedo som et separat bygg. 
 



 

 
 
SAKSBEHANDLINGSREGLER 
 
Fjellstyret gir uttale til Statskog etter fjellova § 12. 
 
SAKSBEHANDLERS VURDERING 
 
Tiltaket omfatter helrenovering av eksisterende bygg og tilbygg som forlenger bygget 1,2 m 
mot sør og 1,15 m mot nord. Totalt bebygd areal blir 14,15 m2. Bua er plassert midt i 
trekkområdet for villrein. Det er hovedsakelig om høsten og vinteren det er dyr i området. 
Flytting av bua til Grisungen hadde vært det beste alternativet av hensyn til villrein. Tiltaket 
vil imidlertid ikke medføre vesentlig endring av bruksmønsteret. Tiltaket vil derfor trolig ikke 
føre til økt forstyrrelse av villrein og annet naturmangfold, med utgangspunkt i dagens 
situasjon.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Lesja fjellstyre har ingen innvendinger mot at eksisterende bygg renoveres og forlenges for å 
få plass til bod og do.  
 
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, 26.06.2018  
 
 
 
Elise Lyftingsmo 
Sekretær/fjelloppsyn 
  
 
Rett utskrift:   Statskog SF, e-post 
 
Kopi:   Lesja kommune, e-post 
 
 



MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 
 
MØTEDATO:   MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TILSTEDE: 
 
26.06.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 
      Marit Rolstad 

Per Holseth  
      Einar Utgaard 
      Kristin Nyhagen 
           
   
 
SAK:35/2018  ARK.NR: 362.1  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 
 
      
UTTALE - INNBYGGING AV OVERBYGD VERANDA – GNR/BNR/F NR 156/1/188 – 
DALSIDA STATSALLMENNING 
 
DOKUMENTER 
 
14.06.2018 – E-post fra Lesja kommune med oversendelse av søknad. 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Jan Inge Haugen og Elin Stavheim søker Lesja kommune om tillatelse til tiltak i Dalsida 
statsallmenning gnr/bnr/fnr 156/1/188. Det omsøkte tiltaket gjelder omgjøring av eksisterende 
overbygd veranda til beboelsesrom. Søker opplyser om at endringen vil blir gjort for å få 
vindfang og egen kjøkkenkrok i hytta, som vil gi en bedre utnyttelse og bruk av eksisterende 

areal. Ytterdør og vindu blir flyttet ut. 
Resterende vegger blir kledd med 



stående panel (stav/laft). 
 
Det søkes samtidig om å etablere terrasse/platting framfor inngangen av hytta i full 
bredde. Plattingen vil bygge 2,5 m fra hytteveggen. Høyde fra gjennomsnittlig planert 
terreng vil være mindre enn 0,5 meter. Arealet er i dag steinlagt med heller. Tiltaket vil ikke 
endre det bebygde arealet på eiendommen. 
 
Lesja kommune ber om at fjellstyre gir uttale i saken. Statskog SF som grunneier står som 
kopimottaker. Kommunen har ingen merknader mot tiltaket. 
 
SAKSBEHANDLINGSREGLER 
 
Fjellstyret gir uttale til Statskog etter fjellova §12. 
 
SAKSBEHANDLERS VURDERING 
 
Innbygging gir om lag 6 m2 større bruksareal i hytta (BRA), men tiltaket gir ikke noe større 
bebygd areal på tomten. Tiltaket vil ikke medføre vesentlig endring av bruksmønsteret eller 
komme i konflikt med viktige natur- eller landskapshensyn. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Lesja fjellstyre har ingen innvendinger mot innbygging av overbygd veranda og etablering av 
platting. 
 
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, 26.06.2018  
 
 
 
Elise Lyftingsmo 
Sekretær/fjelloppsyn 
  
 
Rett utskrift:   Statskog SF, e-post 
 
Kopi:   Lesja kommune, e-post 
 



MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 
 
MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER 
TILSTEDE: 
26.06.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 
      Marit Rolstad 

Per Holseth  
      Einar Utgaard 
      Kristin Nyhagen 
           
 
   
 
SAK:36/2018  ARK.NR: em  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 
 
REFERATSAKER 
 

73 Dovrefjell nasjonalparkstyre 24.04. 

Møtebok sak 004-2018.Klage fra FM i 
Oppland på dispensasjon for Bjørn og 
Snefrid Ødegård til å rive nåværende 
bu ved Grisungvatna i Fokstugu 
landskapsvernområde, og å sette opp 
ny bu med uthusdel og nausttilbygg på 
ny tomt. 

74 FOSA AS 24.04. 
Referat fra det 29. ordinære årsmøte i 
FOSA AS. 

77 Glenn Kornkveen 26.04. Villreinjakt i Reinheimen - rekruttering. 

79 Politiet 26.04. Melding til klager. 

80 Statskog 26.04. 
Tilsagn om tilskudd til fjellstyrenes 
oppsyn i statsallmenninger 2018.  

81 Innlandet Revisjon IKS 26.04. Revisjonsmelding. 

83 Sunndal fjellstyre 27.04. 

Vedrørende Snøhetta fellesfiskekort-
organisasjonsnummer i 
Brønnøysundregistrene. 

84 Lesja fjellstyre, Tommy 30.04. 

Vedrørende Snøhetta fellesfiskekort-
organisasjonsnummer i 
Brønnøysundregistrene. 

85 Kari Jenstad 30.04. 

Vedrørende Snøhetta fellesfiskekort-
organisasjonsnummer i 
Brønnøysundregistrene. 

89 Lesja Dovre Byggconsult  03.05. 

Kopi av søknad om renovering og 
tilbygg gammel jakt og fiskebu, Hindbu, 
på gnr. 156 bnr. 1 og festenr. 357 i 
Dalsida Statsalmenning 

90 Dovrefjell nasjonalparkstyre 03.05. 

Søknad fra Jan Olav Thorsplass, 
Lesjaverk, og Stein Ola Huseth, 
Lillehammer, om transport av 
materialer og båt m.m. med helikopter 
til Nedre Veslbottvatnet i Dalsida 
landskapsvernområde i  2018, og 
materialrester og gammel båt tilbake 



91 Dovrefjell nasjonalparkstyre 15.05. 

Ola John Brækken - Riving av gammelt 
naust og oppsetting av nytt naust ved 
Indre Kjelsungvatnet - Dovrefjell-
Sunndalsfjellla nasjonalpark 

92 Dovrefjell nasjonalparkstyre 15.05. 

Søknad fra Endre Amundgård, Lesja, 
om motorferdsel på Vålåsjøhøvegen i 
Hjerkinn og Fokstugu 
landskapsvernområder i forbindelse 
med innvendige byggearbeider i ny bu 
ved Grisungvatna i 2018-2020 

93 Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16.05. Årsrapport 2017 

94 Reinheimen-Breheimen Villreinutvalg 20.05. Referat fra årsmøte 2017 

98 Statskog 28.05. 
Kopi - Mangelfult gjerde rundt seterkve 
Reindøl - feste 252 

99 Lesja kommune, Forvaltning og utvikling 28.05. Referat fra møte om Tussheim 

101 Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.05. 

Kopi - Svar på søknad om kjøring på 
Store Ringveg i tidligere Hjerkinn 
skytefelt - Registrering av gamle buer 
og burester - juni 2018 

103 Oppland fylkeskommune 31.05. 
Svar fra kulturarv vedrørende tilbygg 
gnr bnr 56 1 - Dalsida statsallmenning 

104 Dalsida Hytteeierforeneing 31.05. Ønske om veg ned til Gautsjøen 

105 Norges fjellstyresamband, Torgeir Lande 31.05. 

VS - Tilskuddsordning  Turmat fra hele 
verden - Friluftsaktiviteter der ulike 
kulturer møtes 

106 Norsk institutt for naturforskning 01.06. 
Orientering til overvåkingsområder for 
villrein 2018 

107 Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.06. 

Kopi - Svar på søknad  fra Jan Olav 
Thorsplass, Lesjaverk, og Stein Ola 
Huseth, Lillehammer, om transport av 
materialer og båt m.m. med helikopter 
til Nedre Veslbottvatnet i Dalsida 
landskapsvernområde i  2018, og 
materialrester og gammel båt tilbake 

108 
Fylkesmannen i Oppland, 
miljøvernavdelingen 02.06. 

Orientering om vernevedtak - Utvidelse 
av Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark, opprettelse av Hjerkinn 
landskapsvernområde og endring av 
grensene for Fokstugu 
landskapsvernområde 

110 Fjelloppsynsgruppa og NFS 06.06. Fjelloppsynet på nett 

111 
Felles landbruksforvaltning for Lesja og 
Dovre 07.06. 

Invitasjon til møte om beredskapsplan - 
rovdyrangrep 

112 Øyvind Engen 11.06. 
Svar på henvendelse - Fjøs på min 
seter på Kvita  156 1 304 

114 Statskog 11.06. 

Melding om at bekk kan komme på 
villstrå og oversvømme seterkve - 
Lordalen statsallmenning 

115 Statskog 12.06. 
Re:Sv: Tips om at fjøset rå setra er 
ominnredet til beboelse - 512/156/1/304 

116 Kristine Sørlie, Nasjonalparkforvalter 12.06. 

SV - Melding om at bekk kan komme 
på villstrå og oversvømme seterkve - 
Lordalen statsallmenning 



117 Lesja kommune, Forvaltning og utvikling 13.06. 
Saka stilt i bero - Buksendring løe - 
Gnr. 156 bnr. 1 fnr. 311 

119 Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen 14.06. Infomøte - uttak av CWD-prøver 

 
 
Referatsakene ble gjennomgått og medlemmene orientert. 
 
 
 
Lesja, 26.06.2018  
 
Tommy Sønsterud  
Daglig leder/Fjelloppsyn 
  
Rett utskrift:  

     
  


