
MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

12.03.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

       Einar Utgaard 

            

 

   

SAK: 10/2019  ARK.NR: 123.0  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

  

REGNSKAP 2018 

 

DOKUMENTER 

 

Regnskap for 2018 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Snøhetta regnskap har ført regnskapet i 2018. Regnskapet må godkjennes av styret før det 

sendes til revisjon. 

 

Regnskapet viser et resultat på 299 852,- før finansinntekter. Med 58 006 i renteinntekter gir 

dette et overskudd på 357 847,-. Finansinntektene er lavere enn før vi endret fond, siden 

avkastningen på fondet ikke inntektsføres før uttak. 

 

Årsregnskapet legges fram for Lesja fjellstyre for godkjenning. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre finner å kunne godkjenne det framlagte årsregnskapet for 2018. 

 

VEDTAK 

 

Vedtak som foreslått.  

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

 

Lesja, 12.03.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo 

Fjellstyresekretær/fjelloppsyn 

  

  

Rett utskrift:  Innlandet revisjon IKS, v/A. Hesthagen 
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SAK: 11/2019  ARK.NR: 046.1  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

  

ÅRSMELDING 2018 

 

DOKUMENTER 

 

Forslag til årsmelding for 2018 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til årsmelding for 2018. Årsmeldinga følger malen 

fra tidligere, med noen endringer. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Årsmelding for 2018 godkjennes med endringer gjort på møtet. Revidert regnskap legges ved. 

 

VEDTAK 

 

Vedtak som foreslått. 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

 

Lesja, 12.03.2019  

 

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

Rett utskrift:  Innlandet revisjon IKS, v/A. Hesthagen 
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SAK: 12/2019  ARK.NR: 111.0  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

  

 

BUDSJETT 2019 

 

DOKUMENTER 

 

Forslag til Budsjett for 2019 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Forslag til budsjett er vedlagt. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Budsjettettet er satt opp med utgangspunkt i fjoråret. Det er budsjettert med et overskudd på 

100 000. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre vedtar budsjett for 2018 med endringer gjort på møtet 

 

VEDTAK 

 

Vedtak som foreslått. 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

 

 

Lesja, 12.03.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

Rett utskrift:  Innlandet revisjon IKS, v/A. Hesthagen 
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SAK: 13/2019  ARK.NR: 021.0  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

  

ÅRSPLAN 2019 

 

DOKUMENTER 

 

Forslag til Årsplan 

 

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 

 

Tidligere har større vedlikehold av hytter vært en vesentlig del av årsplan. Nå er denne listen 

redusert etter en større innsats over år. Løpende vedlikehold vil det fortsatt være, men de store 

oppgavene er ferdige. Dette gjør at en kan endre fokus noe i årsplanen. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Forslag til årsplan for 2019 vedtas med endringer gjort i møtet.  

 

VEDTAK 

 

Vedtak som foreslått. 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Lesja, 12.03.2019  

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

Kopi: Ansatte 
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SAK: 14/2019  ARK.NR: 335.2  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

 

  

SØKNAD OM BYGGING AV KOKHUS OG BADSTU – 156/1/385 

 

DOKUMENTER 

 

14.02.2019 Lesja kommune - Oversendelse av byggesøknad. Søknad om bygging av 

kokehus og badstue på GID 1561385 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Jorid Belle-Thysell søker om å sette opp kokhus og badstue på seter ved Nedre Reindøl i 

Dalsida statsallmenning. 

 

  
Planlagt plassering av kokhus og badstue. 

 

Kokhus 

Siden 2017 har det vært setring med melkeproduksjon på setra. Søker ønsker å satse videre på 

seterdrifta og ta vare på de gamle tradisjonene rundt separering og ysting av melk. I den 

forbindelsen er det behov for et kokhus. Tiltaket er fordelt på to rom på totalt 14 m2. I den 

lafta delen vil det settes inn ystpanne/svartkjel samt separator, mens stavlaftdelen er tenkt som 

et lager. Huset vil bli beiset brun svart og få tre tak slik som fjøset. 

 



  
Kokhus. 

 

Badstue 

Søker beskriver at seterhuset er lite det ønskes derfor å sette opp en badstue med enkel fyring 

for å få et ekstra rom for dusj/vask. Badstuen står i dag hjemme på gården i dag. Hele 

badstuen skal beises brun svart som resten av husene på setra. 

 
Badstue.     

 

Statskog har ingen innvendinger til tiltakene som er skissert i søknaden men forutsetter at 

fjellstyret vurderer behovet ut fra den jordbruksmessige bruken av setra. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

Fjellstyret skal behandle søknaden i henhold til § 10 i seterforskriften: 

 

§ 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. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Det er positivt at setereier ønsker å videreutvikle drifta og ta vare på de gamle tradisjonene 

rundt separering og ysting av melk. Kokhuset anses som nødvendig for den landbruksmessige 

bruken av setra.  

 

Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn 

på landskapets art eller karakter, jf. § 3 i forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 7, 

vern av Jora landskapsvernområde. I forbindelse med setring vil det være behov for et areal 

for personlig hygiene. Badstuen har imidlertid en utforming og et bruksområde som bryter 

med tradisjonell byggeskikk og vil virke inn på landskapets karakter, selv om den forsøkes 

plassert noe i skjul. Oppføring av denne type bygg kan gi uheldige presedenser for 

kulturmiljø- og landskapshensynet i statsallmenningene. Det er vurdert det er ikke er 

tilstrekkelig behov for den omsøkte badstuen for den landbruksmessige bruken av setra.  

 

Søknaden må også behandles av kommunale styresmakter og vernemyndigheten for Jora 

landskapsvernområde.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Med hjemmel i seterforskriftens § 10 gis Jorid Belle-Thysell tillatelse til oppsetting av kokhus 

som beskrevet i søknad på feste nr. 156/1/385 på Nedre Reindøl. Dette forutsetter at Lesja 

kommune innhenter uttalelse fra kulturminnestyresmaktene.  

 

Den delen av søknaden som omhandler oppføring av badstue avslås, med begrunnelse i at 

dette bygget bryter med tradisjonell byggeskikk for området. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre støtter seg til saksbehandlers vurdering og oversender uttale til planprogram 

for kommuneplanens arealdel til Lesja kommune.  

 

VEDTAK 

 

Vedtak 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, 12.03.2019  

 

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift:  Jorid Belle-Thysell, Belle-Siemsvegen 21, 2665 Lesja 

  

Kopi til:   Lesja kommune  

Statskog SF 

   Sekretariatet for Dovrefjell nasjonalparkstyre 
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SAK: 15/2019  ARK.NR: 612.0  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

 

  

NYE BESTEMMELSER ELG OG HJORT 

 

VEDLEGG 

 

NFS 19.2.2019 Generelle bestemmelser Elg og Hjort, revidert 2019 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Administrasjonen i NFS har sammen med ressursgruppa på elg/hjortejakt gått gjennom 

eksisterende anbefalt regelverk for elg- og hjortejakt på statsallmenning.  

 

Noen endringer/kommentarer: 

- Har endret Direktoratet for naturforvaltning til Miljødirektoratet. 

- Har endret jaktleder til jaktlagsansvarlig.  

- Lar det stå at mer en halvparten må være innenbygds inkl. jaktlagsansvarlig for at 

jaktlaget skal være innenbygds.   

- Har satt inn «Fjellstyret kan godkjenne andre veierutiner». 

- Eget punkt om korttidsjakt 

- Har satt inn «settogskutt» hvor det er naturlig under kap 6. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Fjellstyrene har hatt tradisjon for å ha like bestemmelser vedrørende elg og hjortejakta. Dette 

gjør det enklere for jaktlagene og gjenkjennelig når en får jakt hos et fjellstyre. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre vedtar de nye felles «generelle bestemmelser» for elg og hjort. 

 

VEDTAK 

 

Vedtak 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, 12.03.2019  

 

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

Kopi:   Norges Fjellstyresamband 
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SAK: 16/2019  ARK.NR: 612.1  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

  

UTLYSNING ELG OG HJORTEJAKT - LORDALEN SØR B 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Jaktlaget som fikk ny 4 års-periode på Lordalen Sør B har sagt opp kontrakten. Det er dermed 

et ledig jaktfelt. Feltet var forbeholdt utenbygdsboende i 2018. 

  

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 

 

50 % av jaktfeltene har i dag innenbygdsboende jaktlag. Lordalen Sør B bør derfor ikke 

forbeholdes innenbygdsboende. Jakttida for elg og hjort går frem til jul. En ser at 

utenbygdsboende jaktlag ofte ikke får jaktet like mye, pga lang reisevei etc. Det foreslås 

derfor å korte inn jakttida noe, slik at vi har mulighet for å selge korttidsjakt på senhøsten. 

Jaktfeltet lyses ut for 3 år, så avtalen avsluttes likt for Lordalen Sør A og B. 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lordalen Sør B lyses ut for 3 år, forbeholdt utenbygdsboende. Lordalen Sør B - jakttid fra 

11.10 til 15. 11. Korttidsjakt kan selges hvis det er rom for det på  kvotene i perioden 16.11-

23.12. 

 

VEDTAK 

 

Vedtak 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, 12.03.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 
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SAK: 17/2019  ARK.NR: 322   SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

 

  

UTTALE – PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

 

DOKUMENTER 

 

18.12.2018 Lesja kommune – Oversendelse av saksprotokoll 2018/997 fra Formannskapet 

i Lesja og forslag til planprogram. 

05.03.2019  Lesja kommune – Utsettelse av frist for uttale 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Lesja kommunestyre vedtok planprogram for kommuneplanarbeidet i møte 11.05.17, sak 

24/17. Etter dette har det er kommet mange innspill til ny arealbruk, og rådmannen har derfor 

fått utarbeidet et revidert forslag til planprogram. Det reviderte planprogrammet har blitt lagt 

ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 11-13, jf. § 4-1. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Hensynet til kulturmiljø og naturmiljø i statsallmenningene ivaretas i stor grad gjennom blant 

annet verneforskrifter og fjelloven, men det er viktig at slike hensyn også blir tillagt vekt 

gjennom kommunal forvaltning og planlegging.    

 

Planprogrammet skal beskrive temaer som skal vurderes og hvordan planarbeidet vil bli lagt 

opp. Det reviderte planprogrammet gir et godt utgangspunkt for revidering av 

kommuneplanens arealdel. Under følger innspill til endret arealbruk/arealformål i 

statsallmenningene.   

 

Tilrettelagte områder for camping i statsallmenningene 

I forrige revidering av kommuneplanens arealdel ble ikke campingområdene i Lordalen tatt 

inn. Ber om at dette blir tatt inn nå. 



 
Campingområde ved Nysetre  

 

 
Campingområde ved Nybrue (Ruste) 

 

 
Campingområde ved Slettmoan. 

 



 
Campingområde ved Kvannbekkmyre.  

 

Det kan bli aktuelt å anlegge veg fra campingområdet ved Gåsbue og ned til Aursjøen for 

sjøsetting av båt. Det er få muligheter til dette i nærheten av campingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til trasé fra Dalsida hytteeierforening. 

 

Naustbuer  

Område avsatt til bygging av naustbuer ved Gåsbue og Sørhella i gjeldende arealplan ønskes 

videreført. Det stilles spørsmål ved behovet for en detaljreguleringsplan, dersom tiltak i disse 

områdene er i tråd med kommuneplanens arealbestemmelser. Disse er relativt detaljerte slik 

de foreligger i gjeldende plan, jf. planbestemmelsene i kapittel 5.8.1.  

 

Hensynssoner i arealplanen  

 

Tiltak og aktiviteter i utkanten av vernede areal kan påvirke verneverdiene. En stor del av 

dalføret Dalsida er ikke underlagt noe form for vern, men likevel er dette et område hvor tiltak 

og aktiviteter kan påvirke verneverdiene. Dersom kommunen mener at det bør være 

andre/strengere retningslinjer for tiltak/aktiviteter i LNF-områdene i statsallmenningene, eller 

at ulike hensyn skal veies annerledes enn i LNF-områdene i hoveddalføret, bør dette 

synliggjøres gjennom en eller flere hensynssoner. Som sektormyndighet etter plan- og 

bygningsloven, motorferdselloven bør kommunen vurdere å ta inn retningslinjer for 

fritidsbebyggelse, motorferdsel i utmark og vinterbrøyting av Dalsidevegen inn i arealplanen.  

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre støtter seg til saksbehandlers vurdering og oversender uttale til planprogram 

for kommuneplanens arealdel til Lesja kommune.  



 

VEDTAK 

 

Vedtak som foreslått. 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

 

 

Lesja, 12.03.2019  

 

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Lesja kommune 
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