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SAK: 01/2019  ARK.NR: 137   SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

  

GAMLE LÅN TIL FOSA SA 

 

DOKUMENTER 

 

- Sak 19/93 – Økonomisk støtte til FOSA B/A 

- Sak 03/05 – FOSA B/A. Vurdering av evt. Nedskriving av andelskapital og lån 

- FOSA SA – Anmodning om sletting av lån 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

FOSA ble i utgangspunktet startet for å ha et felles settefiskanlegg for fjellstyrene i Oppland 

og Ringsaker jakt og fiskeområde. Hver andelshaver betalte inn kr 50 000,- i andelskapital, og 

andelene i FOSA er dermed fordelt likt med 10 % for hver av de 10 andelshaverne. 

Formålet med settefiskproduksjonen var først og fremst å skaffe settefisk til andelshaverne, 

men også å kunne tilby fisk for salg til andre potensielle kunder. 

 

De første årene FOSA ble drevet kjøpte andelshaverne betydelig mere fisk hvert år enn de 

gjør i dag, men det var allikevel vanskelig å få driften til å gå rundt økonomisk. I 1992/93 var 

bedriften i en slik situasjon at de var nødt til å skaffe økonomiske midler for å unngå konkurs. 

Andelshaveren lånte da ut til sammen kr 720 000,- til FOSA for å redde bedriften. Det ble 

ikke avtalt renteberegning eller nedbetaling av lånene. I 2002/03 var FOSA igjen i samme 

situasjon. Andelshaverne lånte da ut til sammen kr 350 000,- for å redde bedriften. Heller ikke 

på disse lånene ble det avtalt renteberegning eller nedbetaling. 

 

I 2007 ble det lånt penger for å finansiere utbyggingen av anlegget. Det ble avtalt at 

nedbetalingen for dette lånet skulle starte fra 2010. I 2018 var lånene fra 2007 ferdig 

nedbetalt. Hva som skal skje med lånene fra 1992/93 og 2002/03 har blitt tatt opp på årsmøtet 

til FOSA ved flere anledninger. Sist saken ble diskutert ble det bestemt at det skal tas stilling 

til når lånene fra 2007 er ferdig nedbetalt.  
 

Styret i FOSA anmoder at lånene fra 1992/93 og 2002/03 slettes fra andelshavernes regnskap, 

og at alle andelshavere tar opp dette som en sak i sitt styre. Det er en forutsetning at alle 

behandles likt i denne saken, og målet er derfor at det kan kommes frem til en felles 
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beslutning. Saken vil bli tatt opp på årsmøtet til FOSA i 2019, og alle andelshavere oppfordres 

til å stille der. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Opprinnelig lånebeløp fra Lesja fjellstyre var kr 80 000,-. I sak 03/05 vedtok fjellstyret å sette 

verdien på lånebeløpet til FOSA til kr 1,-. Dette ble begrunnet med at den dårlige økonomiske 

situasjonen til FOSA ville vedvare.  De senere årene har imidlertid FOSA SA hatt et 

årsoverskudd, men det vil ta mange år før man kan forvente at lånene fra 1992/93 og 2002/03 

vil bli nedbetalt. Siden Lesja fjellstyre allerede har ført lånet som tap vil ikke sletting av lånet 

ha noen betydning for dagens økonomiske situasjon.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lånet fra Lesja fjellstyre til FOSA SA slettes, under forutsetning av at de andre andelseierne 

vedtar det samme.  

 

VEDTAK 

 

Lånet fra Lesja fjellstyre til FOSA SA slettes, under forutsetning av at de andre andelseierne 

vedtar det samme.  

 

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, 13.02.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: FOSA SA 

  

Kopi til: Dovre fjellstyre 

Ringebu fjellstyre 

Øyer fjellstyre 

Gausdal fjellstyre 

Torpa fjellstyre 

Øystre Slidre fjellstyre 

Vestre Slidre fjellstyre 

Fåberg fjellstyre 

Ringsaker jakt og fiskeområde 
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SAK: 02/2019  ARK.NR: 141. 3  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

 

  

SØKNAD OM STØTTE TIL BOKARBEIDET «FISKEKRØNIKE FOR LESJA» 

 

DOKUMENTER 

 

- Per Jordhøy - Søknad om støtte til bokarbeidet «Fiskekrønike for Lesja» 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Per Jordhøy søker om  kr 120 000,- i støtte til bokarbeidet «Fiskekrønike for Lesja». Om lag 

¾ av innhaldet i boka er ferdig. Hovudtema i boka vil være: 

 

- Vår påverknad av vassdragsnaturen og konsekvensar for fisket.  

- Fjellfisken som ressurs og betydinga for folk flest, i eit historisk perspektiv.   

- Utvikling av ulike fiskeformer. 

- Viktige særtrekk med Lesja i høve til bruk og forvalting av innlandsfiskeressursen. 

 

Realisering av prosjektet 

Eit omfattande layoutarbeid med tilrettelegging av illustrasjonar og bilde står att. Reiser i 

samband med møter i boknemda og intervju har vore (og vil vera) av sentral betyding. Tett 

arbeid i høve til lokale kjelder- og kunnskap er svært viktig. Likeeins reiser i samband med 

innsamling av data frå utflytta bygdefolk, som sit på stor kunnskap om emnet boka handlar 

om. Gamal bildedokumentasjon er her også ein viktig del. 

Innhald i stikkordsform 

Historikk og forvaltning 

- Dei fyrste fiskarane i steinbrukande periodar 

- Viktige trekk frå vassdragshistoria (Lesjaskogsvatnet, Lesjavatna, Aursjømagasinet, 

Lesjaleirene) 

- Naturgrunnlaget (vassdragsnaturen,  geologi og næringstilhøve) 

- Registrerte fiskeartar (førekomst og utbreiing av aure, harr, røye samt ørekyte og 

karuss) 
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- Vatn med fiskebestand (historikk, vatn med introdusert- og opprinneleg bestand) 

- Fiskeførande elvar (fisketradisjonar i Rauma, Lågen, Jora og Lora m.fl.) 

- Fiskemetodar (gamle og nye) 

- Retten til fisket (historikk, bruks- og eigartilhøve, tvistar m.v.) 

- Fiskereglar og kortsal gjennom tidene (historikk, innanbygds- og utanbygdsbuande 

m.v.) 

- Oppsynsordningar gjennom tidene 

- Utnytting av fisket i dei einskilde vatn (dei store sjøane, mindre vatn, elver og bekkar) 

- Fiskekultivering og tiltak  

- Trugsmål mot fisket (sur nedbør og annan lufttransportert forureining, spreiing av 

ørekyte m.v.) 

- Forsking (resultat fra ulike prosjekt m.v.) 

Utøving av ulike fiskeformer 

- Markfiske   

- Flugefiske  

- ”Slukfiske” 

- Garnfiske  

Opplevingar 

- Historier knytt til stongfiske 

- Historier knytt til garnfiske 

- Gamle segn 

 

Økonomi og finansiering  

 

Berekna utgifter  

 

Redaktør/forfattar  

 Løn hovudforfattar 400 000  

 Drift og reiser 50 000  

 Totalt  450 000 

Boknemd 

 Møtegodtgjersle 35 000 

 Reiseutgifter 15 000 

 Totalt  50 000 

Produksjon 

 Layout og trykkekostnad (4-farger) 250 000  

 Totalt  250 000 

 

Totalt utgifter 750 000 

 

Inntekter 

Motteke stipend                                                                   85 000  

Forprosjektmidlar fra Lesja Fjellstyre 15 000 

 

Berekna inntekter 

Boksal, opplag 1000 bøker 

 Berekna solgt i fyrste omgang ca 100 a kr 400,- 40 000 

 Tilskot og sponsormidlar* 610 000 

 Totalt  650 000  



 

  

Totalt inntekter  750 000 

    

 

*Aktuelle finansieringskjelder og kostnadsfordeling (forslag)  

Lesja fjellstyre    20% 

Lesja kommune 20% 

NVE  10% 

Glommens og Laagens b.eierforening 10% 

Fylkesmannen i Oppland v/NP-forv. Ø 10%  

Fylkesmannen i Oppland v/NP-forv. V 5% 

Lågen fiskeelv A/L 5% 

Andre 20% 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Fisket i Lesja har i stor grad vore knytt til statsallmenningane, og det har vært ønskeleg at 

tilgjengeleg kunnskap og biletmateriale blir samla i eitt oppslagsverk. Lesja fjellstyre har 

tidlegare vært positive til fiskebokprosjektet til Per Jordhøy, som har vore under 

planlegging/utarbeiding i fleire år. Fjellstyret har allereie støtta forprosjektet med kr 15 000,-. 

Når prosjektet nå går inn i sluttfasa er det rimeleg å kunne støtte dette, for å sikre at dette 

arbeidet blir gjennomført. Det foreslås at fjellstyret benytter av fjorårets solide overskott til å 

kjøpe inn 100 eksemplarer av boka når denne er ferdig trykt.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre gir Per Jordhøy kr 120 000,- i støtte til fiskebokprosjektet «Fiskekrønike for 

Lesja». I tillegg blir det kjøpt inn 100 bøker a kr 400,-. Støtta utbetalast når resterande 

finansiering er avklart. 

 

VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre gir Per Jordhøy kr 120 000,- i støtte til fiskebokprosjektet «Fiskekrønike for 

Lesja». I tillegg blir det kjøpt inn 100 bøker a kr 400,-. Støtta utbetalast når resterande 

finansiering er avklart. 

 

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, 13.02.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

Rett utskrift: Per Jordhøy 
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SAK: 3/2019  ARK.NR: 613.1 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 
SMÅVILTJAKTA 2019 

 

DOKUMENTER 

 

SAK 10/2018 SMÅVILTJAKTA 2018 

SAK 37/2018 FASTSETTING AV KVOTE FOR RYPE 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

I Sak 10/2017 ble det vedtatt å videreføre ordningen som har gått siden 2012 med utsatt jaktstart, 

redusert antall kort og freding av rype fra 10. oktober. Etter taksering så en at det var en bra oppgang i 

forhold til tidligere år og utvidet jakta ut oktober i sak 37/2018. 

 
 

Dårlig vær og tidlig snø reduserte jakttrykket mye de første periodene. Dårlig vær er en gjenganger på 

jaktrapportene. Dette bidro til et lavt uttak til tross for et økt kortsalg. Uttaket er beregnet til 5,1 

prosent, godt under15 % som er anbefalt. 

 

 



 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lirype/km2 12 12 8 16 15 14 9,2 13,6 18,9 25,7 

Bestand 5640 5640 3760 7520 7050 6580 4324 6392 8883 12079 

Beregnet uttak 572 1129 380 243 335 318 275 396 348 616 

Uttak/km2 1,2 2,4 0,8 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 1,3 

Prosent felt 10,1 20,0 10,1 3,2 4,7 4,8 6,4 6,2 3,9 5,1 

Maks uttak 15 % 846 846 564 1128 1057,5 987 648,6 958,8 1332,45 1811,85 

 % felt lirype er beregnet ut fra lirype/km2 etter takst * rypeareal. Det er anbefalt at dette er under 15 %  
 

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 

%. Produksjon pr 2 voksne vil trolig gå ned, som følge av større andel ungfugl, men det er håp om en 

fortsatt bra tetthet. Det anbefales og selge et begrenset antall kort og sette kvote og eventuelt åpne for 

økt kortsalg etter taksering. 

I 2012 ble det innført et depositum på kort i begrenset periode på 200 kr, som ble utbetalt etter levert 

rapport grunnet lavt antall rapporter. Antall rapporter økte og er nå oppe på 70-80 prosent i begrenset 

periode. En del leverer for sent for å få utbetalt depositumet. Det er en del ekstra administrasjon med 

innhenting av kontonummer, kontroll og utbetalinger. I dag har vi bedre verktøy for å sende purringer 

på jaktrapportene elektronisk og registrere hvem som har levert. Dette gjør at behovet for depositum 

vurderes som lavt.  

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 begrensninger for rypejakta i perioden fra 20. 

september til 9.oktober. 



 

Kvoter settes etter at taksering er gjennomført. 

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

Ordningen med depositum i begrenset periode avsluttes. 
 

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, 12.02.2019 

  
 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift:  

  

Kopi til:  Lesja kommune, e-post   
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SAK: 4/2019  ARK.NR: 612.1/613.1  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

  
ADMINISTRASJON AV VILLREINJAKT OG SMÅVILTJAKT FOR UTENBYGDSBOENDE 

– INATUR 

 

VEDLEGG 

 

Internt notat – Administrasjon av småvilt og villreinjakta 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Fjellstyret bruker i dag et eldre program for å administrere småviltjakta i begrenset periode og 

villrein. Systemet er utdatert og det er behov for å fornye administrasjon. 

Inatur tilbyr administrasjon og fakturering av søknadsbasert villrein og småviltjakt. Inatur 

brukes i dag til hytteutleie, fiskekortsalg og småviltjakt i de frie periodene. Kostnaden er 

provisjonsbasert. 

Fjellstyrene er via NFS medeiere i inatur, sammen med blant annet Statskog. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Viser til vedlagte notat.  

Fjellstyret anbefales å gå over til en mer oppdatert løsning, slik inatur tilbyr. Det vil være en 

mer brukervennlig løsning for både oss og brukerne. Frigjort arbeidstid kan brukes tila nnet 

arbeid. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 
Lesja fjellstyre inngår avtale med inatur om administrasjon av søknadsbasert småviltjakt og 

villreinjakt for utenbygdsboende for 2019. 

 

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, 12.02.2019 

  
 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift:  

  

Kopi til: 
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SAK: 05/2019  ARK.NR: 362.1  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo

  

 

UTTALE – SØKNAD OM RIVING AV GAMMEL DO OG OPPFØRING PÅ NY 

TOMT VED VANGSVATNET – GNR/BNR/FNR 156/1/321 

 

DOKUMENTER 

 

20.12.2018 - Oversendelse fra Statskog SF 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Per Michael Thøring fester tomt for fiskebu og naust ved Vangsvatnet. Naustet vil bli ferdig 

vedlikeholdt i 2019. Han søker nå om å få rive eksisterende do og føre opp ny do på ny tom.   

 

Statskog som grunneier akseptere at gammel do kan rives og at ny do oppføres på ny tomt slik 

det er skissert.  Det tas forbehold om at vernemyndigheten for Dalsida LVO gir tillatelse fra 

verneforskriften og at Lesja kommune godkjenner tiltaket etter plan og bygningsloven. 
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SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

Fjellstyret gir uttale til Statskog etter fjellovas § 12. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Tiltaket vil ikke medføre vesentlig endring av bruksmønsteret eller komme i konflikt med 

viktige natur- eller landskapshensyn, såfremt byggestil og størrelse på doen er lik eksisterende 

do. 

 

For å minimere antall turer bør transport av materialer til/fra Vangsvatnet kombineres med 

kjøring av annet utstyr etter gjeldende tillatelse. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre har ingen innvendinger mot at eksisterende do rives og at det føres opp ny do på 

ny tom. Dette forutsetter at ny do har samme størrelse som eksisterende do.  

 

VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre har ingen innvendinger mot at eksisterende do rives og at det føres opp ny do på 

ny tom. Dette forutsetter at ny do har samme størrelse som eksisterende do.  

 

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, 13.02.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Statskog SF 

 

Kopi:  Lesja kommune 
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SAK: 06/2019  ARK.NR: 362.2  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo

  

UTTALE – SØKNAD OM UTBEDRING AV STEINKOIE I LØYFTANE (BJORLI 

ØSTSIDE) 

 

DOKUMENTER 

 

31.01.2019 - Oversendelse fra Statskog SF 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Odd Sigmund Brøste søker om tillatelse for å utbedre steinkoie i Løyftane (Bjorli østside). Da 

koia blei restaurert (ca 1959), ble det ble lagt inn takbjelker med bølgeblikkplater som 

blei dekt med steinheller ovenpå, satt inn dør og et lite vindu. Takbjelkene har råtnet og deler 

av taket er nå klemt ned av snøen. 

 

Det er behov for å legge inn nye trykkimpregnerte takbjelker og strø for takplatene, samt 

fornye dør og vindu. 

 
I følge Statskog ser det ikke ut til at steinkoia/ bua er registrert tidligere og det ser heller ikke 

ut til at det foreligger tillatelse til oppføring. Det går ikke fram hvor gammel bua er men 

antagelig oppført etter at fjelloven kom i 1920. Statskog aksepterer til en viss grad at det 

finnes enkle byggverk med ukjent opprinnelse og alder i statsallmenningen. En forutsetning er 

at de er ulåste og åpne for allmennheten og videre at ingen privatpersoner hevder spesielt 

file://///filer4.onett.local/11465$/ARKIV%20LESJA%20FJELLSTYRE/3.Arealdisponering/36.Tomter,%20bygging/362.%20Punktfester,%20hytter,%20gammer%20naust/362.2.%20Naust,%20avgiftsfri%20bebyggelse%20(åpne%20steinbuer),%20andres


 

eierskap. Dersom det skal knyttes eierskap til slike byggverk, kan dette kun skje til det lokale 

fjellstyret eller i enkelte tilfeller lokalt historielag. Byggverk som i dette tilfellet har oftest blitt 

registrert med ukjent eier. 

 

Bua ligger også innenfor Dalsida LVO og tiltak må også avklares i forhold til 

vernemyndigheten. 

 

Før Statskog går videre med saken ønsker de fjellstyrets uttale jfr. fjelloven §12, særlig i 

forhold til om det er ønskelig at den blir restaurert slik det er skissert, at bua skal være åpen 

for allmennheten og at den registreres med ukjent eier selv om Odd Sigmund Brøste tar på seg 

oppgaven med restaurering. 

 

Det går ikke fram hvordan frakt av materialer er tenkt gjennomført. Dersom det er tenkt brukt 

motorisert transport kreves egen disp. fra lov om motorferdsel i utmark (kommunen), tillatelse 

fra Lesja fjellstyre samt disp. fra vernemyndigheten. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

Fjellstyret gir uttale til Statskog etter fjellova §12. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Restaurering av steinbua vil være nødvendig for at denne fortsatt skal være funksjonell. 

Videre forfall vil kunne føre til at gammelt bygningsmateriale vil virke skjemmende i 

landskapet. Den aktuelle steinbua er av en slik karakter og alder at den kan ses på som et 

kulturminne som bør vedlikeholdes.  

 

En forutsetning for å kunne tillate restaureringen er at steinbua står åpen for allmennheten. 

Det kan imidlertid være problematisk at slike buer er eierløse, med tanke på videre 

vedlikeholdsansvar. Statskog som grunneier bør ta stilling til rettighetsforholdet til slike buer. 

Dersom det knyttes et rettighetsforhold til bua er det viktig at dette ikke kan brukes som et 

påskudd for å føre opp andre installasjoner i tilknytning til denne. 

  

Bua er ikke egnet for langvarige opphold, og restaureringen vil derfor trolig ikke medføre 

vesentlig endring av bruksmønsteret eller komme i konflikt med viktige natur- eller 

landskapshensyn. Dette med forbehold om at bua ikke blir et populært turmål.  

  

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre har ingen innvendinger mot at steinbua blir restaurert, under forutsetning om 

at den står åpen for allmennheten. Denne vurdering er knyttet opp mot det aktuelle 

tiltaket/bua, og vil ikke gi presedens for alle slike steinbuer. Statskog som grunneier henstilles 

til å vurdere rettighetsforholdet. 

 

VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre har ingen innvendinger mot at steinbua blir restaurert, under forutsetning om 

at den står åpen for allmennheten. Denne vurdering er knyttet opp mot det aktuelle 

tiltaket/bua, og vil ikke gi presedens for alle slike steinbuer. Statskog som grunneier henstilles 

til å vurdere rettighetsforholdet. 



 

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, 13.02.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Statskog SF 

  

Kopi til:  Lesja kommune 

 
  



 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 
 

12.02.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

       Kristin Nyhagen 

           

 

   

 

SAK: 7/2019  ARK.NR: 212.0  SAKSBEHANDLER: Jann Erik Dalum 

 

SØKNAD OM PERMISJON – DAGLIG LEDER 

 

DOKUMENTER 

 

11.12.2018  Søknad om permisjon fra stilling som daglig leder 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Daglig leder søker om ulønnet permisjon fra sin stilling som daglig leder fra 1.6 2019-1.6.2020. I 

permisjonstida så kan han bidra på timesbasis gjennom sommeren/høsten og ved behov ellers. Dette er 

viktig for å ivareta tjenestesalget til eksterne og egne skjøtsels og oppsynsoppgaver. 

 

Det er naturlig at nåværende sekretær/fjelloppsyn fungerer som Daglig leder i permisjonstida. 

Saken har vært opp til diskusjon i styret tidligere. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Daglig leder innvilges permisjon fra stillingen som daglig leder fra 1.6.2019 til 1.6.2020 og engasjeres 

på timesbasis som fjelloppsyn i denne perioden. Fungerende daglig leder styrer timesbruken. 

Fungerende daglig leder lønnes med daglig leder tillegg. 

 

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, 13.02.2019  
 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 



 

 

 

  

Rett utskrift: Tommy Sønsterud 

  

Kopi til:     

  

  



 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 
 

12.02.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

       Kristin Nyhagen (vara) 

           

 

   

 

SAK: 8/2019  ARK.NR: 612.1/613.1  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 
UTTALE - NY FJELLOV 

 

VEDLEGG 

 

Utkast til høringsuttale fra NFS 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

Saken ble utsatt i møte 11.12.2018. 

 

NOU 2018; 11 – ny fjellov, er sendt på høring, med frist 28.02.19.  

 

De mål NFS har satt seg for dette arbeidet, er godt ivaretatt i lovutvalgets flertallsforslag. Dette var 

også konklusjonen etter debatten på landsmøtet i NFS medio august i år. Et godt resultat avhenger av 

at fjellstyrene og flest mulig av høringsinstansene for øvrig, står samlet i sine høringssvar. Styret i 

NFS har derfor vedtatt at målet for høringen skal være å ta sikte på å sikre oppslutning om 

flertallsforslagene fra lovutvalget. 

 

NOU 2018; https://www.regjeringen.no/contentassets/d0f1c24601df431aac0045b72520c81e/nn-

no/pdfs/nou201820180011000dddpdfs.pdf 

 

Det legges opp til følgende prosess for høringen i fjellstyresystemet: 
• Styret i NFS ferdigstiller et foreløpig utkast til høringsuttalelse innen 01.10.18. (se vedlegg)  

• Utkastet sendes fjellstyrene med invitasjon til å komme med foreløpige innspill og 

kommentarer med frist 25.11.18.  

• Styret i NFS justerer utkastet på bakgrunn av innspill og kommentarer i styremøte 

05./06.12.18.  

• Forslag til høringsuttalelse legges frem og diskuteres i felles regionsamling/fagsamling på 

Værnes 23. – 25.01.19. (Erstatter regionsamlinger vår 2019. Nærmere invitasjon til denne 

samlingen kommer.)  

• Utkast Program:  

• Onsdag 23.01. Fjelloppsynsgruppa/internt.  

• Torsdag 24.01. kl 0900 – 1300. Fagsamling for ansatte i fjellstyrene. Tema; …  

• 1300 lunsj.  

• Torsdag 24.01. kl 1400 Fellesmøte regioner/ansatte, presentasjon av høringsuttalelse m.m.. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d0f1c24601df431aac0045b72520c81e/nn-no/pdfs/nou201820180011000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d0f1c24601df431aac0045b72520c81e/nn-no/pdfs/nou201820180011000dddpdfs.pdf


 

Regioner som trenger egne møter; kl 1800 – 1900.  

• Felles middag kl 2000.  

• Fredag; diskusjon høringsuttalelse, videre prosess.  

• 1300 Avslutning/avreise/lunsj  

• Fjellstyrene slutter seg til styrets forslag til høringsuttalelse evt. avgir tilleggsuttalelse/egen 

uttalelse (sendes via NFS) innen 20.02.19.  

• Styret i NFS avgir endelig høringsuttalelse 28.02.19.  

 

Fjellstyrene avgir endelig høringsuttalelse etter fellessamlingen i slutten av januar 2019. Nærmere 

informasjon om samling med høring ny fjellov som hovedtema, kommer om kort tid 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Det var fellessamling i Stjørdal 24-25.januar for styremedlemmer/ansatte med presentasjon av 

høringsuttalelsen med mer. 2 fra styret deltok.  

 

UTTALE 

 

Lesja fjellstyre støtter Norges fjellstyresambands høringsuttale. 

 

VEDTAK 

 

Vedtatt som foreslått 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Lesja, 12.02.2019  
 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Norges fjellstyresamband, e-post  

  

Kopi til:     

  

  



 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

12.02.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

       Kristin Nyhagen (vara) 

           

 

   

 

SAK: 9/2019  ARK.NR: EDM  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 
REFERATSAKER 

1 

238 Lesja beitesamlag 02.12.2018 Utbetalingsanmodning - Tilskudd til 

vegetasjonskartlegging 

2 

240 Fylkesmannen i 

Oppland, 

miljøvernavdelingen 

06.12.2018 Innkalling til møte vedrørende pålagt utsetting av 

aure i Aursjømagasinet 

3 

241 Sekretariatet for 

Nasjonalparkstyret 

for Reinheimen 

07.12.2018 NYTT frå Nasjonalparkstyret for Reinheimen 

4 

243 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

13.12.2018 KOPI - Heimfjellet beitelag - Transport av 

saltstein og ved med snøskuter - Dalsida 

landskapsvernområde - 2019-2022 

5 

244 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

13.12.2018 KOPI - Thomas Kronberget - Transport med 

snøskuter til hytte ved Korpehaugtjønne - 

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - vinteren 

2018-2019 

6 

245 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

13.12.2018 KOPI - Innmelding av behov for tiltaksmidler i 

2019 til Miljødirektoratet – Innspill fra Lesja 

kommune om tildeling av tiltaksmidler til 

bygging av nye bruer over Svone ved Svånåbue 

og over Stridåe i 2019 

7 

246 Reinheimen 

Breheimen 

villreinutvalg 

14.12.2018 Villreinjakten 2018 - Reinheimen-Breheimen 

8 

247 Nord-Gudbrandsdal 

Jordskifterett 

14.12.2018 Lordalsvegen: Rettsbok fra møte 21.11.2018 / 

Dokumentsamling med dok. nr. 857, 886, 895, 

897, 900, 901, 902 og 904 

9 

248 Oppland 

fylkeskommune, 

videresendt fra Jan 

Hageland 

15.12.2018 Konferanse ny fjellov 9. januar 2019 

Dok%20220-000%20-%20Postjorunal%20-%20Møte%2011.12.18/238%20-%20Tilskudd%20til%20vegetasjonskartlegging.msg
Dok%20239-250%20-%20Postliste%20(møte%2000.00.19)/240%20-%20Innkalling%20til%20møte%20vedrørende%20pålagt%20utsetting%20av%20aure%20i%20Aursjømagasinet
Dok%20239-250%20-%20Postliste%20(møte%2000.00.19)/241%20-%20NYTT%20frå%20Nasjonalparkstyret%20for%20Reinheimen.msg
Dok%20239-250%20-%20Postliste%20(møte%2000.00.19)/243%20-%20KOPI%20-%20Heimfjellet%20beitelag%20-%20Transport%20av%20saltstein%20og%20ved%20med%20snøskuter%20-%20Dalsida%20landskapsvernområde%20-%202019-2022.msg
Dok%20239-250%20-%20Postliste%20(møte%2000.00.19)/246%20-%20Villreinjakten%202018%20-%20Reinheimen-Breheimen.msg
Dok%20239-250%20-%20Postliste%20(møte%2000.00.19)/247%20-%20Lordalsvegen%20Rettsbok%20fra%20møte%2021.11.2018%20%20Dokumentsamling%20med%20dok.%20nr.%20857,%20886,%20895,%20897,%20900,%20901,%20902%20og%20904
Dok%20239-250%20-%20Postliste%20(møte%2000.00.19)/248%20-%20Konferanse%20ny%20fjellov%209.%20januar%202019.msg


 

10 

251 Sekretær Snøhetta 

villreinutvalg 

18.12.2018 Utbetaling fellesfiskekortet 2018- informasjon om 

salget 

11 

252 Norges vassdrags- 

og energidirektorat 

20.12.2018 Aura revisjon - orienteringsbrev om innstilling 

12 

1 Forsvarsbygg 08.01.2019 Samordningsmøte Hjerkinn PRO 2018 - Agenda 

13 

2 Statskog  08.01.2019 Uttale til søknad fra Ivar A Hole om diverse tiltak 

på setra i Dalsida SA 

14 

3 Statskog  09.01.2019 KOPI - Uregistrert bu ved nord-østsiden av Nedre 

Mølmsvatn 

15 

4 Svein Rune 

Damstuen 

09.01.2019 Oppsigelse av jakt - Lordalen Sør 

16 

6 Lesja kommune, 

forvaltning og 

utvikling 

18.01.2019 SV: SV: aurarevisjonen møte 

17 7 SNO 18.01.2019 Ad tjenestekjøp fra SNO med fjellstyrene 

18 

9 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

22.01.2019 KOPI - Torkjell Hagestande - Oppkjøring av 

skiløype på Dalsida med snøskuter i vinterferien 

og påska - 2019-2022 - Jora 

landskapsvernområde 

19 

10 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

22.01.2019 KOPI - Lesja Røde Kors Hjelpekorps - Bruk av 

snøskutere i forbindelse med påskeberedskap - 

Dalsida landskapsvernområde - 2019-2022 

20 12 Kristian Finset 28.01.2019 Kongsvardens sønn 

21 

15 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

30.01.2019 KOPI - Aagot og Jørn Botheim - Transport med 

snøskuter til naust ved Lågvatnet - Dovrefjell-

Sunndalsfjella nasjonalpark - 2019-2022 

22 

17 Jan Hageland 31.01.2019 Dokumenter fra årsmøte i Fjellstyrene i Oppland 

240119 

23 

18 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

31.01.2019 KOPI - Tor-Jørgen og Oddbjørg Bøe - Kjøring 

med hundespann - Dovrefjell-Sunndalsfjella 

nasjonalpark - 2019-2022 

24 

19 Lesja fjellstyre 04.02.2019 Samtykke til motorferdsel i utmark for oppkjøring 

av skiløype - SV  Søknad om motorferdsel i 

utmark  Dalsida Statsallmenning 

25 

20 Sekretariatet for 

Reinheimen 

nasjonalparkstyre 

05.02.2019 KOPI - Reinheimen NP - Lordalen LVO - 

Dispensasjon - Motorferdsel snøscooter - 2019 - 

Lordalsveien gnr  157 1 1 - Vegard Digernes 
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