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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

           

 

   

SAK: 19/2019  ARK.NR: 362.1  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo

  

 

UTTALE - SØKNAD OM OPPFØRING AV NY UTEDO OG ANDRE MINDRE 

TILTAK PÅ HYTTE VED GÅSBU- GID 156/1/81 

 

DOKUMENTER 

 

18.03.2019 Lesja kommune – Oversending av søknad for uttale. 

11.04.2019 Statskog – Anmodning om uttale  

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Hill-May Holmseth Mølmen søker om følgende tiltak på hytte ved Gåsbu GID 156/1/81: 

 

Utskifting av vindu 

Vinduet på sørveggen er i dårlig forfatning, og må skiftes. Samtidig ønskes det et større og 

bedre vindu på østveggen. Det gamle vinduet på østveggen er tenkt å erstatte det på 

sørveggen. Det nye vinduet har mål 180 x 190 cm (ca.) med fast ramme. 

 

Oppsetting av ny utedo 

Det er stort behov for ny utedo på hytta. Eksisterende do er i så dårlig forfatning at enkelt 

vedlikehold ikke er gjennomførbart. Det er derfor mest hensiktsmessig å rive den gamle og 

sette opp ny. Plassering av do ønskes flyttet nordover, for å få bedre adkomst og bedre 

plassering i terrenget. 

 

Den nye utedoen har mål 200 x 200 cm. Den skal bygges i reisverk, ha saltak og ha lav 

takhøyde. 

 

Verandadør og platting 

For å lette adkomsten til eksisterende platting (< 0,5 m over terreng) søkes det om å få sette 

inn verandadør der det i dag er vindu. 
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SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

Fjellstyret gir uttale til Statskog etter fjellovas § 12. 
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SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Fasadeendringene vil ikke føre til at bygningens karakter endres vesentlig. Tiltakene 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 innsetting av nytt vindu og verandadør til platting 

(<0,5 m over terreng), samt at gammel utedo erstattes med ny do på festetomt GID 156/1/81 

på Dalsida. 

 

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, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Statskog SF 

 

Kopi:  Lesja kommune 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

           

 

   

SAK: 20/2019  ARK.NR: 362.1  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo

  

UTTALE - SØKNAD OM OPPFØRING AV NY UTEDO VED HYTTE VED GÅSBU- 

GID 156/1/76 

 

DOKUMENTER 

 

05.04.2019 Lesja kommune – Oversending av søknad  

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Nordplan søker på vegne av Heidi Trøen om dispensasjon til oppføring av ny utedo på 2 m2 

BYA på festetomt GID 156/1/76 på Dalsida.  

Det er behov for å oppgradere doløsningen. Søknaden begrunnes med at nåværende do er en 

nokså primitiv løsning knyttet til vedskjulet. Den fungerer dårlig og gir tidvis luktproblemer. 

Ny utedo med tradisjonell løsning søkes oppsatt ca 3 m fra vedskjulet. Størrelsen er 1,4 x 1,4 

m utvendig mål, og bruksareal 1,4 m2. Totalt BYA vil bli 42,8 m2.  
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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. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre har ingen innvendinger mot at det føres opp ny do på 2 m2 BYA på festetomt 

GID 156/1/76 på Dalsida. 

 

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, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Statskog SF 

 

Kopi:  Lesja kommune 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

           

 

   

SAK: 21/2019  ARK.NR: 362.1  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo

  

UTTALE - SØKNAD OM RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS OG OPPFØRING 

AV NYTT KOMBINERT UTHUS/BADSTUE/UTESTUE VED HYTTE VED GÅSBU- 

GID 156/1/82 

 

DOKUMENTER 

 

11.04.2019 Statskog – Anmodning om uttale  

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Fester av GID 156/1/82 May-Britt Amundstad og Håvard Ingvaldsen har sendt nabovarsel til 

Statskog SF i forbindelse med søknad om riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt 

kombinert uthus/badstu/utestue. Uthusets størrelse vil øke fra 9,3 m2 til 24 m2. Dersom 

tiltaket gjennomføres vil total bebyggelse på festetomta øke fra dagens 80 m2 til 94,7 m2. 

Dette er innenfor grense på 120 m2 BYA i kommuneplanens arealdel  
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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.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre har ingen innvendinger mot at eksisterende uthus rives og erstattes med nytt 

kombinert uthus/badstu/utestue på 24 m2 BYA på festetomt GID 156/1/81 på Dalsida. 

 

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, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Statskog SF 

 

Kopi:  Lesja kommune 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

     

          

SAK: 22/2019  ARK.NR: 141.1  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo

  

TILSKUDD TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL 2019 

 

DOKUMENTER 

- 24.04.2019 Dombås fjellskole – Søknad om å få tildelt et jaktkort på villrein. 

- 24.03.2019 Lesja jeger- og fiskerforening – Søknad om reinspakke til jaktkurs 

- 28.03.2019 Lesja jeger- og fiskerforening – Søknad om reinskort til utlodding  

- 15.05.2019 Lesja jeger- og fiskerforening – Søknad om støtte til foredrag 

- 15.05.2019 Lesja skytterlag – Søknad om reinskort til uttrekspremie 

- 03.04.2019 Lesja og Lesjaskog idrettslag – Søknad om sponsorstøtte  

- 12.09.2018 Ungdomslaget Verdandi – Søknad om støtte til nytt kjøkken på Friheim 

 

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 7 søknader: 

 

Dombås fjellskole. Søknad om å få tildelt et jaktkort på villrein. 

Dombås fjellskole søker om å få tildelt ett jaktkort på villrein i Dalsida Øst. 

 

Lesja fjellstyre støtter Lesja skule med to jaktkort på villrein hvert år. 

 

Lesja jeger- og fiskerforening - Søknad om reinspakke til jaktkurs 

Lesja jeger- og fiskerforening arrangerer også i år opplæringsjakt på rein, i perioden 21. til 25. 

august 2019. Det søkes om 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. Ubrukte kort vil bli innlevert til fjellstyret. 

I 2018 ble det innvilget en jaktpakke på fritt dyr, simle og kalv.  Det ble felt en storbukk.  

 

Lesja jeger- og fiskerforening - Søknad om reinskort til utlodding på treningsskyting 

Lesja jeger- og fiskerforening ønsker å få økt fokus på trening på jegere til jakta. Planen er å 

ha en trekningspremie for alle som har minimum 4 godkjente treningsserier. Det ble derfor 

rettet en forespørsel til fjellstyret om å få et reinskort 
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Lesja jeger- og fiskerforening - Søknad om støtte til foredrag med Halvor Sveen  

Torsdag 15.august har Lesja jeger- og fiskerforening invitert Halvor Sveen til å holde 

foredrag om jakt på rovdyr, hovedsakelig om jakt på ulv. Foredraget skal holdes i salen på 

Lesja Kulturhus og være åpent for alle.  

 

Halvor Sveen er kjent som aktiv politiker, tidligere deltaker av Farmen og jeger. Lesja jeger- 

og fiskerforening tror dette vil være et foredrag som engasjerer og som er lærerikt for lokale 

jegere. 

 

Kostnadsoverslag for arrangementet er kr 16.000,-. Det søkes Lesja Fjellstyre om et 

arrangementstilskudd på kr 5000,- 

 

Lesja skytterlag – Søknad om reinskort til uttrekspremie 

Jotunheimtreffen er et arrangement med ca 250 deltagere fra 50 skytterlag. Alle skyter 4 

stevner. Det skytes på alle fire baneanleggene. 

 

Jotunheimtreffen har fra tidligere samarbeidsavtaler med Lom tamreinlag og Vågå tamreinlag 

om innkjøp av sammenlagtmedaljer i alle klasser. Lesja skytterlag søker Lesja fjellstyre om 

tildeling av ett reinskort til uttrekkspremie blant skyttere som deltar på alle 4 stevner. Lesja 

fjellstyre ga et kalvekort som premie til Jotunheimtreffen i 2018.  

 

Elghundklubben sin Dombåsutstilling har en 4-årsavtale om kjøp av ett fritt reinskort til 

premie. Dette kjøpes til innenbygdspris. Dersom vinneren ikke skal jakte på kortet, skal kortet 

leveres inn til fjellstyret og vinneren får utbetalt verdien av kortet til utenbygds pris. 

 

Lesja idrettslag og Lesjaskog idrettslag – Søknad om sponsorstøtte til treningsdresser og 

kunstgrasbane 

Bygging av ny kunstgrasbane på Lesja, Lyftingsmo Arena er et stort og viktig løft for 

fotballspillerne i bygda. Denne banen vil forlenge utendørssesongen, og gi spillerne 

muligheten for å trene på et godt og konkurranselikt underlag. Det skal bygges en 9-er bane 

(76 x 56 m), og nødvendig parkeringsplass. Banen vil bygges i tilknytning til allerede 

eksisterende gressbane og klubbhus på Lyftingsmo, Lora. Det er prosjektert at banen skal 

være ferdig og kunne tas i bruk i løpet av 2019. Byggingen har en kostnadsramme på totalt kr. 

6 000 000,- og de er avhengig av sponsorer for å få på plass finansieringen av prosjektet. I 

tillegg til økonomiske samarbeidspartnere, er de også avhengig av partnere som kan stille med 

materialer og ren dugnadshjelp. 

 

Klubbene skal også anskaffe nye treningsdresser som alle medlemmer kan kjøpe. 

For å få redusert prisen tilbyr de bedrifter å trykke logo på dressene. 

 

Ungdomslaget Verdandi – Søknad om støtte til nytt kjøkken på Friheim 

Friheim er et forsamlingshus som eies og drives av Ungdomslaget Verdandi. Friheim benyttes 

som selskap- og arrangementslokale for bygdafolket. Det er et stort behov for oppgradering 

av kjøkkenet, samt nytt inngangsparti og oppgradering av elektrisk anlegg, for å bevare huset 

og sikre framtidig drift. Kostnadsoverslag for oppgraderingene er kr 875 000,-. Leder i 

Ungdomslaget opplyser om at det søkes om støtte på kr 50 000,-, men at andre beløp også er 

velkomne.  
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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.  

3. Andre tiltak som kommer hele bygda til gode. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

I sak 12/2019, Budsjett, vedtok Lesja fjellstyre å sette av kr. 160 000,- til allmennyttige 

formål. Av disse ble kr 120 000,- satt av i sak 2/2019 som tilsagn til fiskebokprosjektet til Per 

Jordhøy. Resterende sum er kr 40 000,-. I tillegg er det budsjettert med kr 25 000,- til 

jegerprøvekurs i regi av Lesja jeger- og fiskerforening.  

 

Det foreligger 7 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 11 100,- 

Søknad om støtte til foredrag 

med Halvor Sveen 5 000,- 

Søknad om reinskort til utlodding 

på treningsskyting 1 500,- 

Lesja skytterlag Søknad om reinskort til 

uttrekkspremie 1 500,- 

Lesja idrettslag  og 

Lesjaskog idrettslag 

Sponsorinntekt - skilt på 

kunstgrasbane (ikkje inkl. 

skiltmateriell)  

7 000 til 

12 500,- 

Søknad om sponsorinntekter til 

treningsdresser (3 år, pris pr år) 

7 000 til 

12 500,- 

Ungdomslaget Verdandi Søknad om støtte til nytt kjøkken 

på Friheim  50 000,- 

Sum 84 500,- 
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Det er nødvendig å foreta en prioritering av hvilke tiltak som skal få støtte, siden total 

søknadssum overstiger budsjettet på kr 40 000,-. Tiltak/arrangement som bør prioriteres er de 

som kommer flest mulig i lokalsamfunnet til gode, eller som bidrar til opplæring/rekruttering 

av jegere. Tiltak/arrangement som antas å ha større utfordringer med å få finansiering fra 

andre aktører er også prioritert.  

 

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 

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, 2017 og 2018. 

 

Lesja jeger- og fiskerforening - Søknad om reinspakke til jaktkurs 

Det er enkelte, både ungdommer og voksne førstegangsjegere, som ikke kjenner mer erfarne 

reinsjegere de kan være med på opplæringsjakt.  For disse uerfarne jegerne vil et jaktkurs 

være aktuelt. Reinsjakt er en krevende jaktform og opplæringsjakt er et viktig tiltak for å 

fremme god jaktutøvelse og gode opplevelser for ferske reinsjegere.  

 

Lesja jeger- og fiskerforening - Søknad om reinskort til utlodding på treningsskyting 

Tiltak for å øke deltakelsen på treningsskyting er positivt for jaktutøvelsen. Det er ikke sikkert 

jaktkort er den mest ideelle premien for innenbygdsboende jegere, siden disse uansett får 

tilbud om jaktkort hos Lesja fjellstyre. Siden fjellstyret allerede støtter foreningen med tre 

jaktkort foreslås det at denne søknaden nedprioriteres.  

 

Lesja jeger- og fiskerforening - Søknad om støtte til foredrag med Halvor Sveen 

Det er positivt at det blir arrangert foredrag med fokus på jaktutøvelse. Dette kan bidra til økt 

kunnskap hos skadefellingsjegerne og andre som er interessert i rovviltjakt.  

 

Lesja skytterlag – Søknad om reinskort til uttrekspremie 

Jotunheimtreffen er et arrangement som samler skyttere fra Nord-Gudbrandsdalen. Skytterne 

som er med i trekningen om premie må ha deltatt på Lesja skytterlags stevne. Det anbefales at 

arrangementet også i år støttes med et kalvekort. Dersom vinneren ikke skal benytte kortet, 

leveres det inn til fjellstyret og vedkommende vil få utbetalt verdien av kortet til utenbygds 

pris.  

 

Lesja idrettslag og Lesjaskog idrettslag – Søknad om sponsorstøtte til treningsdresser og 

kunstgrasbane 

Kunstgrasbanen er et positivt løft for fotballspillerne i bygda. I 2018 ble Lesja IL gitt et 

tilskudd på kr 30 000,- til innkjøp av rink til de yngste fortballspillerne. Idrettslagene tilbyr en 

3-årig sponsoravtale som innebærer muligheten til å profilere seg gjennom skilt ved banen. På 

grunn av mange søknader i denne søknadsrunden innstiller saksbehandler på å ikke gå inn i en 

sponsoravtale eller støtte idrettslagene med midler.  

 

Sponsorstøtte til innkjøp av treningsdresser til enkeltpersoner faller ikke innunder 

tilskuddsordningen. 

 

Ungdomslaget Verdandi – Søknad om støtte til nytt kjøkken på Friheim 

Friheim et viktig forsamlingshus for bygdafolket. Den årlige Lesjarevyen er et svært populært 

kulturarrangement. Inntektene fra revyen og utleie dekker utgiftene til daglig drift og 
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vedlikehold, i tillegg til mindre oppgraderinger i bygget. Nytt kjøkkenet og inngangsparti, 

samt oppgradering av elektrisk anlegg er nødvendig for videre drift av forsamlingshuset. 

Ungdomslaget bidrar med egenkapital på kr 200 000,- og dugnadsinnsats, men trenger kr 

675 000,- i støtte for å få finansiert prosjektet.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

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 11 100,- 

Søknad om støtte til foredrag 

med Halvor Sveen 5 000,- 

Lesja skytterlag Søknad om reinskort til 

uttrekkspremie 1 500,- 

Ungdomslaget Verdandi Søknad om støtte til nytt kjøkken 

på Friheim  20 900,- 

Sum 40 000,- 

 

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, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

Rett utskrift:  Dombås fjellskole 

Lesja jeger- og fiskerforening  

Lesja skytterlag 

Lesja idrettslag og Lesjaskog idrettslag 

Ungdomslaget Verdandi 

 

  



13 
 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

           

 

   

SAK: 23/2019  ARK.NR: 141.3  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo

  

SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL 

 

DOKUMENTER 

 

- 29.04.2019 Lesja beitesamlag – Søknad om tilskudd til drift av beitesamlaget 

- 27.09.2018  Lesja kommune – Søknad om midlar til realisering av heilskapleg stig  

til utsiktspunktet Tussheim 

- SAK 40/2018 Søknad om midler til realisering av heilskapeleg stig til utsiktspunktet  

Tussheim 

 

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 2019 ble det bevilget kr. 150 000,- til næringsformål. Det har kommet inn 2 

søknader. 

 

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.  

Beitesamlaget deltar også i arbeidet med utarbeiding av en overordnet beredskapsplan for 

beitedyr for Lesja og Dovre.  

 

I 2019 må beitelagene organisere en egen SMS-varsling for skader av jerv, siden 

fylkesmannens varsling nå kun vil gjelde ulv. SMS-varsling er en effektiv måte å holde 

beitenæringen orientert om hva som skjer i beiteområdene. 
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Lesja beitesamlag søker Lesja fjellstyre om et tilskudd på kr 25 000,- til drift av laget. 

 

Lesja kommune - Søknad om midlar til realisering av heilskapleg stig til utsiktspunktet 

Tussheim 

Lesja fjellstyre behandlet søknad om støtte til Tussheim-prosjektet i sak 40/2018. 

Tilskuddspotten var allerede oppbrukt da søknaden ble mottatt. Kommunen ble derfor henstilt 

til å søke på nytt i 2019. Tussheim-prosjektet skal føre til positive ringvirkninger for 

næringslivet i bygda. Søknaden legges derfor fram som søknad om støtte til næring. 

 

Saksframstilling med vedtak i sak 40/2018:  

Lesja kommune har teke initiativ til å utvikle eit nytt opplevingsprodukt i Lesja. 

Tiltaket består av tilrettelagt heilskapleg stig opp til Tussheim der ein vil ha utsyn til 

villreinens rike både i Dovrefjell Sunndalsfjella og i Reinheimen. På utsiktspunktet 

Tussheim vil det bli bygd ei dagsturhytte der ein legg vekt på at besøkjande kan sitja 

ned og ha godt utsyn til Reinheimen og villreinen sine leveområde. Dette er i tråd med 

besøksstrategiane om at folk skal få kunnskap om villrein utan å forstyrre dyra. 

 

Ein utviklar heile turen frå parkering og opp til toppen som eit heilskapleg produkt 

med informasjon om kor mykje villreinen har og har hatt å seie for Lesja. Målet er at 

besøkjande skal kunne lære og også fundere over forvaltning av naturen og villreinen 

sitt levesett. Lesja har blitt godkjent til å ta i bruk marknadsføring som 

nasjonalparkkommune, og all informasjon vil bli tilpassa dette. 

 

Tiltaka er planlagt med midlar frå Miljødirektoratet. Turen til Tussheim vil bli 

marknadsført saman med Villreinløypa frå Skjåk til Hjerkinn som blir utvikla gjennom 

ordninga «Villreinen som verdiskaper». 

 

Dei ulike elementa i prosjektet: 

Turstig 

Den gamle setervegen er i god stand, men gror inn med trær frå begge kantar. Det er 

ønskeleg å fjerne trær slik at ein får tilbake den opphavelege setervegen. Når ein kjem 

til snaufjellet, vil vegen bli brukt med den standard den har. Det vil bli laga nokre 

avskjerings-spor på tvers av vegen for å hindre at vatn vaskar ut massen i vegen. 

 

Stig over snaufjellet. Stigen tek av frå den gamle setervegen på om lag 1000 moh og 

svingar ut mot fjellet og til utsiktspunktet Tussheim som er ein varde som er hul og har 

eit kors plassert på toppen. 

 

Skilting, merking og informasjon 

Skilting og merking 

Det vil bli sett opp skilt ved alle kryss som viser veg til turmålet og attende til sentrum. 

Det vil også bli sett opp skilt for alternativ retur for dei som vil gå ei rundløype. Det 

vil vere minimalt behov for merking utover skilt i kryss. 

 

Informasjon 

Det vil bli sett opp informasjonsskilt både i start, undervegs og i tilknyting til 

dagsturhytte. Det vil her bli gjeve informasjon om turen, men det vil bli informert 

spesielt om villreinen sitt levesett og betydning. På toppen vil dagsturhytta ha eit stort 

vindauge ut mot Reinheimen der ein blir informert om leveområde for reinen. På 

veggane i dagsturhytta har vi og ynskje om å sette opp utsegn som gjer at besøkjande 
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kan bruke tid til å fundera litt. Seinare vil det bli vurdert om vi skal ha eit digitalt 

tilbod der besøkjande kan kome med betraktningar og synspunkt. 

 

Dagsturhytte 

Formålet med dagsturhytta er å gje ly på ein vindfull stad, for å kunne ete niste og 

nyte utsikt. Samtidig vil det bli gjeve informasjon om villreinen. I front av hytta vil det 

være eit stort vindauge retta mot Reinheimen. I glaset vil vi risse inn informasjon om 

korleis reinen vandrar gjennom året. 

 

Dagens bruk 

Tussheim med sin karakteristiske varde med kors på toppen er synleg i eit stort 

geografisk område. Tussheim er eit kjært nærturmål for dei som bur på Lesja. Det er 

og nokre besøkjande som finn vegen opp dit sidan det er marknadsført på «Outtt» og 

«På tur» i Lesja. Skuleklasser brukar dette som eit turmål. Tussheim Opp, eit 

motbakkeløp med turklasse blir arrangert kvart år fyrste helga i september.  

 

Framtidig bruk 

Målet er at stigen etter tilrettelegging skal bli ein grunn for både lokalbefolkning, 

besøkjande på turistgardar i kommunen, reisande langs E136 og andre som har Lesja 

som destinasjon til å bruke ein ekstra dag i Lesja. Stigen har utgangspunkt frå sentrum 

i Lesja, og målet er at tilrettelegginga skal gje auka næringsgrunnlag for kafear, 

butikkar og Bygdetunet. Kor stor den auka bruken vil bli, vil avhenge av mottakinga 

hjå brukarane. 

 

Prosjektet har ei kostnadsramme på kr 1.500.000. Det vert søkt maksimalt med 

Spillemidler til tiltaket. I tillegg vil Lesja kommune bidra med midlar, og bygdefolk vil 

bidra med dugnad. I tillegg til dette er vi avhengig av å skaffe eksterne midlar. Lesja 

kommune vil stå som eigaransvarleg og vil også ha vedlikehaldsansvar. 

 

Lesja kommune søker om kr 100 000,- til realisering av prosjektet. Ein annan sum er 

også velkomen. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERING 

 

Det er positivt at Lesja kommune tek initiativ til eit informasjonsopplegg som vil 

omhandle blant anna villreinen i Lesja, og som kan gje positive ringverknader for 

næringslivet i bygda.  

 

Villreinen nyttar området mellom Vesl-Horrungen og Nose i større eller mindre grad 

gjennom heile året. Tussheim ligg mellom desse punkta, rett over tregrensa. 

Tilrettelegging for auka ferdsel til Tussheim kan påverkar villreinen negativt. Spesielt 

om det blir sett i samanheng med andre tiltak i same område, slik som til dømes 

preparering av Tor-løypa og vedlikehald/drift av basestasjonen på Vesl-Horrungen. 

Det bør tas ei grundig vurdering i medhald av naturmangfaldlova §§ 8-12 før tiltakets 

endelege utforming og plassering blir bestemd.   

 

I sak 78/2012 vedtok Lesja fjellstyre å fastsette søknadsfrist for tilskot til allmennyttige 

formål til 30.04. Søknadsfrist for eventuelt ubrukte midlar er sett til 01.11. Det ble for 

2018 avsett 40 000,- til allmennyttige formål (sak 13/2018). Det står ikkje att ubrukte 

midlar etter første søknadsomgang.  
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FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja kommune får avslag på søknad om støtte til realisering av heilskapleg stig til 

utsiktspunktet Tussheim, da det ikkje står att midlar til allmennyttige formål i 2018. 

Kommunen henstilles til å søke på nytt i 2019. 

 

 

 

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 drift av beitesamlaget  

Lesja beitesamlag er en organisert overbygning over sju 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,-.  

 

Lesja kommune - Søknad om midler til realisering av heilskapleg stig til utsiktspunktet 

Tussheim 

Sekretær for villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø la fram følgende vurdering av 

Tussheim-prosjektet i sak 5-2019: Så lenge tiltaket ikke medfører økt ferdsel med påfølgende 

forstyrrelse av villrein innover fjellet antas det at tiltaket ikke medfører særlig negativ 

belastning på reinen. Det er likevel ønskelig med en faglig drøfting i vedtaket før eventuell 

dispensasjon innvilges. Den bør inneholde om den planlagte tilretteleggingen eventuelt kan 

påvirke reinens arealbruk, inkludert bukkenes næringssøk om våren. 

 

Saksbehandler opprettholder vurderingen i sak 40/2018. I tillegg legges det fram en faglig 

vurdering av effekten Tussheim-prosjektet kan ha på villreinen: 

 

Saksbehandler stiller seg skeptisk til at tiltaket ikke vil komme i konflikt med 

villreininteressene. Intensjonen er at tiltaket ikke skal generere mer ferdsel innover villreinens 

leveområde, men dette kan bli vanskelig å unngå når det tilrettelegges for ferdsel opp på 

snaufjellet. Når man er på Tussheim er det flatt og fint terreng videre innover fjellet, noe som 

innbyr til ferdsel videre innover stien som går over fjellet og ned til Filling og Tandsetra på 

Dalsida. I NINA-rapport 800 beskrives det at vinterbeiteområdene på Snøhettaområdets 

vestområde strekker seg fra Vangsfjellet og østover til Nose. Dette er basert på posisjoner 

avlest fra GPS-merka dyr. Seneste villreinobservasjon i området, gjort av fjelloppsynet, var en 

flokk på tur fra «Storsteinen» og ned mot Tussheim i april. I villreinjakta 2018 var det flere 

observasjoner av enkeltdyr og flokker i området mellom Nose og Vesl-Horrungen. Arealet på 

snaufjellet, innenfor Tussheim er et relativt godt habitat for villreinen, men bruken av området 

begrenses nok allerede av menneskelig aktivitet. 
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FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Søker Formål                Søknad Innstilling 

Lesja beitesamlag Drift av beitelaget 25 000 25 000 

Lesja kommune Søknad om midlar til realisering av 

heilskapleg stig til utsiktspunktet Tussheim 

100 000  

Sum  125 000  

 

Støtte til Tussheim-prosjektet legges fram uten innstilling. 

 

VEDTAK 

 

Søker Formål                Søknad Innstilling 

Lesja beitesamlag Drift av beitelaget 25 000 25 000 

Lesja kommune Søknad om midlar til realisering av 

heilskapleg stig til utsiktspunktet Tussheim 

100 000 75 000 

Sum  125 000 100 000 

 

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, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift:  Lesja beitesamlag 

   Lesja kommune 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

           

 

   

SAK: 24/2019  ARK.NR: 612.2  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

 

OVERFØRING AV VILLREINKORT PÅ DALSIDA ØST 

 

DOKUMENTER 

 

- SAK 13/2013  TILTAK FOR Å ØKE FELLING AV VILLREIN 

- SAK 21/2014  VILLREINJAKTA 2014 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Fra 2013 har Lesja fjellstyre hatt en returordning for villreinkort, som ett av flere tiltak for å 

øke fellingen.  

I 2018 ble det felt 138 dyr på Lesja fjellstyre sine fellingstillatelser i Dalsida Øst. Av disse var 

16 dyr felt på innleverte kort. Totalt 41 kort ble videresolgt gjennom refusjonsordningen. 

Returordning i 2018 var følgende:    

 

Jegere på Dalsida Øst kan levere inn ubrukte reinskort under jakta. Forutsatt at kortet selges 

videre til ny jeger refunderes deler av kjøpesummen. Ordningen gjelder kun for Dalsida øst. 

- Kort innlevert innen mandag 3. september refunderes med 50 % av kjøpesum under 

forutsetning av at kortene blir solgt videre. 

- Kort innlevert innen mandag 10. september refunderes med 30 % av kjøpesum under 

forutsetning av at kortene blir solgt videre. 

 

Videresalg 

Kortene selges videre av Lesja fjellstyre til ny jeger for returpris + kr 400,- i administrasjon. 

Kr. 200,- i administrasjon for kalvekort. For å havne på liste for overtakelse av kort må 

fjellstyret ha mottatt kopi av bestått storviltprøve og betalt jegeravgift. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERING 

 

Administrasjon av returordningen er tidkrevende, men bidrar til en økning i fellingsprosenten 

fra 49% til 56% på Lesja fjellstyres kort i Dalsida Øst (forutsatt at ingen dyr ville blitt felt 

dersom kortene ikke ble innlevert). Bortsett fra administrasjon av returkort er det lite 

administrasjon som må gjøres direkte fra fjellstyrekontoret i jakta. Nå når fjellstyresekretæren 

også går oppsyn er det ønskelig at administrasjon som krever tilstedeværelse på kontoret 
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holdes til et minimum. Spesielt mot slutten av jakta har det blitt levert inn mange kort, og 

prosessen med å finne jegere som kan reise ut på kort varsel blir mer utfordrende. Det kan 

også ha  negativ effekt på jaktutøvelsen når jegerne får kort tid til å jakte. Siste uka i jakta 

anbefales det ikke å videreselge kort.  

Det foreslås at ordningen videreføres, men at det ikke refunderes for kort innlevert etter 

mandag 2.september. Kort blir ikke videresolgt etter 9.september. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Kort på Dalsida Øst som er innlevert innen mandag 2. september refunderes med 50 % av 

kjøpesum, under forutsetning av at kortene blir solgt videre.  

 

Videresalg 

Kortene selges videre av Lesja fjellstyre.  

 

Kortpriser - Returkort: 

Før 20.august:    Selges til ny jeger for full pris. 

20.august-9.september: Selges til ny jeger for returpris + kr 400,- i administrasjon. Kr. 

200,- i administrasjon for kalvekort.  

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, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

           

 

   

SAK: 25/2019  ARK.NR: 362.2  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

UREGISTRERT STEINBU VED ETTARE BØVERVATN I DALSIDA 

STATSALLMENNING 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Statskog har hatt en gjennomgang av matrikkelen på Dalsida statsallmenning og har kommet 

over ei steinbu ved Ettare Bøvervatnet som ikke er registrert. 

 

 
 

Grensene for statsallmenningen ble for dette området fastsatt av Høyfjellskommisjonen ved 

kjennelse av 01.07.1927 og er rettslig bindende. Bua er derfor uomtvistelig plassert inne på 

eiendommen Dalsida statsallmenning. 

 

Statskog har tatt kontakt med dagens etterkommere av de som i sin tid bygde bua. De har gitt 

følgende svar. 
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1. Bua ble satt opp av brødrene Johan, Sverre og Kåre Kvam. Rettighetshavere i dag er 

etterkommere etter Johan og Sverre Kvam. 

2. Bua ble satt opp like etter krigen, ferdig ca 1950. 

3. Har ikke kunnet oppspore noen skriftlig dokumentasjon, gikk vel stort sett på muntlige 

avtaler. 

4. Kontaktperson blir: Åge Kvam, 

 

Ut fra tilbakemeldingen nedenfor vil Statskog foreslå at det ikke søkes om fradeling av 

punktfeste for denne steinbua. Steinbua registreres med eget internnr i vårt 

festeregister/kartinnsyn med Statskog – ev. fjellstyret som rettighetshaver og Åge Kvam som 

kontaktperson. Dette forutsetter at bua blir stående åpen for allmennheten.  

 

Før vi sender tilbud til fester vil vi be om fjellstyrets uttale til en slik løsning jfr. fjelloven 

§12. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

Fjellstyret gir uttale til Statskog etter fjellovas § 12. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Statskog sin skisserte løsning virker grei. Det kan dog være noe uheldig med ei bu som står 

åpen for allmenheten med tanke på villrein og ferdsel inn i området hvis dette blir etablert 

som et turmål. For fisket i Ettare Bøvervatnet vil det kunne være positivt med en plass å 

komme inn. Området har i dag en del ferdsel inn fra Bjorli både sommer og vinterstid. Ved en 

eventuell utbygging av Eiksesdal Alpinanlegg vil området mellom Bjorli og Eikesdalen bli en 

flaskehals for villreintrekk vestover og arealbruken i området, spesielt vinterstid. Det er ikke 

bygninger i seg selv som skaper barrierer for villrein men ferdsel til og fra. Det bør være 

mulig å stenge bua i deler av året av hensyn til villrein hvis det skulle bli et behov for dette. 

 

Statskog står som rettighetshaver til andre buer/naust i Lesja som har vært uregistrerte, noe 

som har fungert greit. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre støttet forslaget til løsning for steinbu ved Ettare bøvervatnet. Det bør være 

mulig å stenge bua i deler av året av hensyn til villrein hvis det skulle bli et behov for dette. 

 

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. 
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Lesja, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Statskog SF 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

           

 

   

SAK: 26/2019  ARK.NR: 362.2  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

UREGISTRERT BU VED BUABERGVATNET - BUABERGHYTTA 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Statskog har ved gjennomgang av matrikkelen kommet over ei bu ved Buabergvatnet i 

Lordalen statsallmenning som ikke er registrert.  

 

Det er flere parter som i sin tid oppførte bua som ei gjeterhytte. Disse har hatt et møte og gitt 

en tilbakemelding til Statskog. 

 

Statskog er etter dette innstilt på å opprette festekontrakt for tomt til landbruksbygg knyttet til 

bestemte gårdsbruk. Siden bua er oppført etter at fjelloven kom men brukes både til næring og 

fritid vil vi foreslå at det betales en mindre årlig festeavgift. De aktuelle gårdsbruka tomta for 

bua kan knyttes til er: 

 

• Kjønsletten (tidl. Tjørnslette), gnr. 3, br.nr. 12. Eier: Elisabeth Kjønsletten 

• Nedre Rånåhaugen, gnr.3, br.nr. 10. Eier: Stian Lotten 

• Lotten, gnr. 3. br.nr. 9. Eier: Arve Lotten 

• Nigard, gnr. 3, br.nr. 1. Eier: Eivind Bakken og Tina Annette Lønstad 

• Furuheim, gnr. 3, br.nr.20. Eier: Einar Flobergseter 

• Ner-Brekka, gnr. 3, br.nr. 13. Eier: Astrid Brekken 

• Nørdre Rånåhaugen, gnr. 3, br.nr.7. Eier: Erik Bakken 

• Grind – Bjørklund, gnr. 4, br.nr. 14, Eier: Kjell Einbu 

Øvrige rettighetshavere/brukere av bua må om de ønsker å bruke bua inngå avtale med 

rettighetshaverne ovenfor. 

 

Før vi tar endelig stilling til forslaget ovenfor vil vi be om fjellstyrets uttale jfr. fjelloven §12. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

Fjellstyret gir uttale til Statskog etter fjellovas § 12. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 



24 
 

Bua er trolig oppført rundt 1947 og brukt i forbindelse med beite og jakt/fiske i området. I 

forbindelse med restaurering o.l har det kommet inn nye parter i bua som ikke er direkte 

tilknyttet landbruket. Saken går i hovedsak ut på å formalisere eierforholdet til bua. At bua 

knyttes til de gardsbrukene som i sin tid oppførte bua vil sikre at denne ikke kan omsettes fritt 

og ivareta bygdas interesser. Forslaget til løsning fra Statskog vil ikke føre til noen endring i 

bruken av bua. 

FORSLAG TIL UTTALE 

 

Lesja fjellstyre har ingen innvendinger til Statskog sitt forslag til løsning for buaberghytta. 

 

UTTALE 

 

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, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Statskog SF 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

           

 

   

SAK: 27/2019  ARK.NR: 016.1  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

VALG AV STYREMEDLEM TIL DALSIDEVEGEN AS 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Fjellstyret har to representanter til styret i Dalsidevegen AS. Dette er Hanne Velure (2018-

2019) og Tommy Sønsterud 2017-2018) med Marit Rolstad som vara. Fjellstyret må velge ny 

representant til styret. Det har vært en fordel med et medlem fra styret og en fra 

administrasjonen og dette bør videreføres. Siden daglig leder skal ha permisjon foreslås det at 

Elise går inn i styret fra administrasjonen 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Elise Lyftingsmo velges inn i styret for Dalsidevegen for 2019 og 2020, med Tommy 

Sønsterud som vara. 

 

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, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

           

 

   

SAK: 28/2019  ARK.NR: EDM  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

       

REFERATSAKER 

39 

55 Statskog  06.03.2019 Invitasjon - Miniseminar om 

allemannsretten - ferdsel - næring og 

friluftsliv 

40 

56 Norsk villreinsenter 

nord/NINA 

06.03.2019 Invitasjon til gjennomgang og 

erfaringsutvekslinger rundt 

overvåkingsprogrammet for villrein, 2. 

april på Hjerkinn 

41 58 Lesja fjellstyre 07.03.2019 SV: Lesjahytta 

42 60 Lesja fjellstyre 12.03.2019 Søknad om bygging av bru i Svånådalen 

43 61 Lesja fjellstyre 12.03.2019 Søknad om bygging av bru over Stridåe 

44 62 Forsvarsbygg 11.03.2019 Innkalling til møte om storfebeiting 

45 

66 Reinheimen-

Breheimen 

villreinutvalg 

12.03.2019 Referat fra møte avholdt på Fossberg, Lom 

– 28. februar 2019 

46 70 Kristian Finset 15.03.2019 KONGSVARDEN 

47 71 Kristian Finset 15.03.2019 Fwd: Fwd: SV: SKIFER. 

48 72 Statskog SF  18.03.2019 Kongsvarden 

49 

88 Fylkesmannen i 

Innlandet 

25.03.2019 Melding om oppstart - revisjon av 

forvaltningsplan for rovvilt i region 

3/Oppland 

50 89 Lesja fjellstyre 28.03.2019 SV: Buss tur/retur - Ungdomsskolen 

51 

92 Fylkesmannen i 

Trøndelag 

28.03.2019 Utlysning av tiltaksmidler for Snøhetta og 

Knutshø 

52 96 Dag Ringstad 01.04.2019 KOPI - VS Sykkelsti Torbuhalsen 

53 

98 Reinheimen-

Breheimen 

villreinutvalg 

01.04.2019 Invitasjon til Årsmøte for 2018 

54 

99 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

01.04.2019 Ny bru over Stridåe 
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55 

107 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

04.04.2019 Lesja fjellstyre - Oppsetting av ny utedo 

ved Langvassbue ved Langvatnet - 

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 

56 

112 Statskog 05.04.2019 Vedr. rettighet til tomt for Måsåbu ved 

Strålsjøen - 512/156/231 

57 115 Forsvarsbygg 11.04.2019 SV: Storfebeite Hjerkinn skytefelt 

58 

118 Forsvarsbygg 11.04.2019 KOPI - Hjerkinn PRO - Informasjon nag 

ferdselsrestriksjoner 2019 

59 

119 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

11.04.2019 SV: SV: Ny bru over Stridåe 

60 

120 Fylkesmannen i 

Innlandet 

12.04.2019 KOPI - Endring av pålegg om utsetting av 

aure i Aursjøen, Nesset og Lesja kommuner 

61 

123 Statskog 10.04.2019 Tilsagn om tilskudd til fjellstyrenes oppsun 

i statsallmenninger 2019 

62 

125 Innlandet Revisjon 

IKS 

17.04.2019 Uavhengig revisors beretning Lesja 

fjellstyre - 2018 

63 

131 Olje- og 

energidepartementet 

25.04.2019 Invitasjon til befaring - Statkraft Energi - 

Revisjon av konsesjonsvilkår 

64 132 FOSA SA 25.04.2019 Referat fra årsmøtet i FOSA SA 

65 

133 Nord-Gudbrandsdal 

jordskifterett 

29.04.2019 Postforkynning: Krav om sak for 

jordskifteretten - Tandsetra - 156/1/306 og 

156/1/295 

66 

135 Snøhetta 

villreinutvalg 

30.04.2019 Årsmøteprotokoll Snøhetta villreinområde 

2019 

67 140 Jan Hageland 06.05.2019 Ny sekretær for Fjellstyrene i Oppland 

68 141 Statskog 07.05.2019 Jordskiftesak Tandsetra 

69 

142 Dalsidevegene AS 07.05.2019 Innkalling til generalforsamling i 

Dalsidevegene a/s 

70 

143 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

08.05.2019 Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre - 

Bygging av ny bru over Svåne i 

Svånådalen - Dovrefjell-Sunndalsfjella 

nasjonalpark 

71 

144 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

08.05.2019 Jorid Belle-Thysell - Nydyrking og 

inngjerding av ca. 5 da på Nedre Reindøl - 

Jora landskapsvernområde 

72 

145 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

08.05.2019 KOPI - Jorid Belle-Thysell - Bygging av 

kokhus på seter på Nedre Reindøl - Jora 

landskapsvernområde 

73 

146 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

08.05.2019 KOPI - Fylkesmannen i Innlandet - Klage 

på tillatelse til Tor-Jørgen og Oddbjørg Bøe 

til å kjøre med hundespann - Dovrefjell-

Sunndalsfjella nasjonalpark - 2019-2022 

74 

147 Norges 

Fjellstyresamband 

09.05.2019 Publiserig av trekningslister og GDPR 
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75 

150 Lesja kommune, 

forvaltning og 

utvikling 

13.05.2019 Gnr. 156 bnr. 1 fnr. 385 - Søknad om 

tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, hus 1 

kokhus og lager, hus 2 badstue 

76 

151 Reinheimen-

Breheimen 

villreinutvalg 

13.05.2019 Referat fra årsmøte i Reinheimen-

Breheimen Villreinområde 2018 

 

 

DELEGERTE SAKER 

 

SAK 012019- SØKNAD OM GJERDE PÅ FRITIDSFESTE 156_1_221 

 

DRØFTINGSSAKER 

 

Åpningstid reduseres fra tre dager i uka til en dag i uka. 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

   

 

SAK: 29/2019  ARK.NR: 612.1  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud

  

 

 

FORDELING AV KVOTE FOR 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 rulleres mellom terrengene. Lordalen Sør A og Lordalen Nord hadde fri okse 

2018.  Det foreslås å tildele en fri okse til Lordalen Sør B og en til Dalsida. 

 

For hjort foreslås lik tildeling som i 2018.  

 

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 10 2 2 4 2 

Hjort Gr.kv Frie dyr Hind Kalv/ungdyr  

Fjellstyre 15 5 5 5  
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 Grunnkvote Elg  

Jaktfelt Kalv Ku 

Liten 

okse 

Fri 

okse Sum 

Dalsida 1 0 2 1 4 

Lordalen S A  1 1  2 

Lordalen S B    1 1 

Lordalen N 1  1  2 

Tunga  1   1 

Tilleggsdyr     0 

Sum 2 2 4 2 10 

 

  Grunnkvote Hjort  

Jaktfelt 

Kalv/Spissbuk

k 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 5 5 5 15 

 

Tilleggs dyr tildeles under jakta. 

 

Alle jaktlagene tilbys et rådyrkort hver. Før 25. september kan det kun felles bukk. 

 

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, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Jaktlag på statsallmenningene i Lesja 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

23.05.2019  Fjellstyrekontoret  Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

           

 

   

SAK: 30/2019  ARK.NR: 335.2  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

SØKNAD OM TILBYGG PÅ FJØS GID 156/1/290 ØVER SIEM - KVITA 

 

DOKUMENT 

21.05.2019 Søknad om tiltak, tilbygg melkerom seter  

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Nye brukere på Øver Siem søker om å få føre opp et tilbygg på 2*2 meter på fjøset for å få 

plass til større melketank. Planene er å starte opp igjen mjølkeproduksjon på setra med 

meierilevering. Det har tidligere og vært drift her med mjølkeproduksjon. 

 

Setra ligger på Kvita i Dalsida statsallmenning. 

 

Påbygget vil bli bygd i vinkel til eksisterende fjøs og det vil bli satt opp saltak. Påbygget vil 

bli kledd med villmarkspanel og taket tekket med takpanner, slik at det står i stil med 

eksisterende bygg. Dør vil bli plassert på venstre side av bygget, om en står nedenfor. Dvs. 

mot sørøst. Og evt. Vinduer vil bli plassert mot nordøst.  
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Statskog har uttalt følgende: Søknaden omhandler tiltak på seter i aktiv drift med 

melkeproduksjon og saken behandles derfor samsvar med seterforskriften §10 hvor det er 

fjellstyret som fatter vedtak etter at Statskog er gitt anledning til uttale. 

 

Statskog har ingen innvendinger til tiltaket slik det er beskrevet i søknaden. 

 

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 mjølkeproduksjon på setra blir startet opp igjen. Ved levering av mjølk til 

meieri og foredling så stilles det en rekke krav til utforminga av mjølkerommet. Både til 

innvendige flater og adkomst for melkebil. Det er et beskjedent tilbygg det søkes om, men 

som ifølge søker skal holde for å tilfredsstille behovet. Utforming er planlagt på en måte som 

vil passe bra inn med øvrig bebyggelse. 

 

Det er ikke innhentet forhåndsuttale fra kulturminnestyremakt, men saken oversendes for 

uttale etter vedtak.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre gir tillatelse etter seterforskriftens § 10, til oppføring av et tilbygg på 2*2 

meter på eksisterende fjøs på GID 156/1/290. Tilbygget er nødvendig for opprettholdelse av 

melkeproduksjon på seta. 

 

Tillatelsen forutsetter at kulturminnestyresmakt ikke har innvendinger. 

 

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 
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Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

 

Lesja, 23.05.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 

 

 

  

Rett utskrift: Håkon Wolden Bruseth og Eli Almås,  

Belle-Siemsvegen 77, 2665 Lesja 

 

Kopi:  Statskog SF 

Lesja kommune 

Oppland fylkeskommune - Kulturarvenheten 

 

 


