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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

26.06.2019  Haujehytta   Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

      

SAK: 31/2019  ARK.NR: 335.2  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

 

SØKNAD FRA IVAR A. HOLE OM OPPARBEIDING OG UTVIDING AV KVE, 

FLYTTING AV GJERDE, SAMT OPPSETTING AV VEDSKÅLE OG 

KRAFTFÔRSILO VED SETER PÅ FILLING – GID 156/1/310 

 

DOKUMENTER 

 

16.12.2018  Ivar Andreas Hole - Søknad om diverse tiltak på setra 

08.01.2018 Statskog – Uttale til søknad fra Ivar A. Hole om diverse tiltak på setra i Dalsida 

statsallmenning 

28.02.2019 Felles Landbrukskontor for Lesja og Dovre - Landbruksfaglig uttalelse - tiltak 

på gnr 156 bnr 1 fnr 310 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Ivar A. Hole søker om flere tiltak på setra si på Filling. Her vil følgende tiltak bli vurdert:  

• Opparbeiding og utviding av eksisterende kve ved seterhusa  

• Flytting av gjerde «Øvre kvea» 

• Oppsetting av vedskåle og kraftforsilo 

 

Det søkes også om oppsetting av utleiehytte. Denne vil bli vurdert i en egen sak når det 

foreligger en mer detaljert plan.  

 

Saken er oversendt til Statskog, vernemyndighet for Jora LVO og Lesja kommune. 

Kulturminnemyndigheten ønsker ikke å ta stilling til søknaden før denne er behandlet av 

Lesja kommune. 

 

Opparbeiding og utviding av eksisterende kve ved seterhusene  

 

Den eksisterende kvea gir altfor lite beite i forhold til arealet. Det må grøftes og fjernes en del 

stein for å kunne bruke beitepusser på hele kvea. Haugene skal forbli skogvokse, både som ly, 

men også for at kvea skal gli godt inn i setermiljøet. Det er ikke tenkt omfattende planering. 

Ca 15-20 % skal kunne pløyes, resten skal være varig eng. Det ønskes et sluttresultat der det 

er skogkledde hauger som naturlig glir over i lett kupert grasmark. 
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Omsøkt areal for utvidelse av kvea er ca 23 daa. Det trengs ikke grøfting, men det må 

avskoges og fjernes røtter og stein for å få fullgodt beiteareal. Det må gjerdes  

opp igjen langs vegen, og det ønskes at dette flyttes slik at det står 2 m fra vegen. Det ønskes 

også å utvide kvea så langt sørover det er god jord. På nordsida mot Fillingåa er det ønske om 

å utvide kvea bort til stien som går nedover langs åa. Dette både for å få mer beite, men også 

for å lage et opplegg for bedre sank av dyr om høsten. Søknad om dette har tidligere blitt 

avvist på grunn av spor etter gruvedrift. Søker ønsker at det blir funnet en løsning på dette 

under befaringen.  

 

 

Uttale fra Statskog: Statskog vil ikke ha innvendinger til en utviding og inngjerding av arealet 

dersom fjellstyret finner at søker har behov, det bør i den sammenheng innhentes 

landbruksfaglig uttale fra kommunens landbrukskontor. 

 

Da ev. utvidelse vil kunne berøre kulturminner knyttet til gruvedrift og areal innenfor Jora 

LVO bør det foretas felles befaring med deltagere fra kommunens landbrukskontor, 

vernemyndigheten for Jora LVO, fjellstyret, kulturminnemyndigheten, søker og Statskog. 

 

Uttale fra landbrukskontoret: Det er positivt at søker ønsker å opparbeide seg bedre kvalitet 

på fôret på setervangen. Tiltak som vil endre kulturlandskapet/inngrep i naturen er 

søknadspliktige. Det være seg drenering på jord som ikke er klassifisert som 

innmarksbeite/overflatedyrka/fulldyrka og oppgradering av jord til overflatedyrka eller 

fulldyrka. 

 

Landbrukskontoret har ingen store innvendinger til utvidelse av kvea. Vi anbefaler at 

Fjellstyre setter krav om at det skal være igjen en sone mellom gjerde og veien. Dette for å ha 



3 

 

plass til andre beitende dyr, trafikk, veivedlikehold, brøyting m.m. Denne sona bør kunne 

ryddes for å ha en effekt. Vi anbefaler at sona bør være bredere enn to meter. Utviding på 

nordsida: positivt for drift. Eventuelt kan beitelag søke om støtte til ei felles sankekve. Dette 

med forbehold om at myndighetshaverne på området tillater det. 

 

Flytting av gjerde på «Øvre kvea» 

 

Melkekyrne beiter denne kvea. Problemet her er en snøfonn som bryter ned gjerdet hver 

vinter og som ligger der til etter beiteslepp. Det ønskes å flytte gjerdet for å unngå denne 

fonna. Det er tegnet inn to mulige plasseringer av gjerdet, men andre alternativ kan ses på 

under befaringen.  

 

Uttale fra Statskog: Statskog har ikke innvendinger til utviding og flytting av gjerdet, men 

forutsetter at det gjennomføres felles befaring før utvisning foretas. Dersom en etter dette 

finner å utvise areal vil vi foreslå at dette skjer i henhold til seterforskriften § 5 

Beiteareal mv. 

 

Uttale fra landbrukskontoret: Ingen umiddelbare innvendinger. Ønsker å være med på 

befaring. 

 

 

Oppsetting av vedskåle/uthus og kraftfôrsilo 

 

Huset er en gammel stall fra Prestsetra på Lesjaverk som har blitt restaurert. Det vil bli satt 

opp en levegg med dør mellom skålen og selet.  
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Det er planer om å automatisere kraftfortildelinga på mjølkestallen og må det må da settes opp 

en kraftforsilo. Denne må stå på vegsiden av fjøset. Det er to alternativer, enten frittstående 

stålsilo, eller innbygd duksilo. Det siste alternativet krever hus med vegger og tak, og som blir 

i vinkel på fjøset. Søker mener stålsiloen bryter med det gamle på en bedre måte enn et høyt 

vinkelbygg. I dag brukes det sekker, men ved to måneders seterdrift går det med ca. 10 tonn 

kraftfôr. Lavere kilospris på fôret, mindre tidsbruk og bedre dyreflyt på melkestallen er 

grunnene for ønske om denne investeringen. Søker ønsker avklaring på hva som kreves og 

hva som er aktuelt før byggesøknad sendes inn. 

 

Uttale fra Statskog: Statskog har ikke innvendinger til oppføring av vedskåle og kraftforsilo, 

men forutsetter at fjellstyret vurderer behovet ut fra jordbruksmessig drift av setra, jfr. 

seterforskriften §10. 

 

Uttale fra landbrukskontoret: På ei aktiv seter blir seterfjøsa som seg hør og bør bli brukt til 

dyr. Derfor kan det være behov for et bygg i tillegg som blir brukt til ved/lager. Ingen 

innvendinger på dette. Det tiltenkte bygget er laftet og vil stå i stil med resten av setermiljøet 

Ei seter i drift må tilrettelegge slik at driften blir funksjonell. For landbruket ser vi det som 

hensiktsmessig med å legge til rette for drifta. Setring er viktig for et åpent landskap og for 

pleiing av kulturlandskapet og en kraftfôrsilo, som for noen kan virke sjenerende, veies opp 

av det positive setring gjør for kulturlandskapet. Tiltaket bidrar til rasjonell drift, noe vi mener 

er viktig for at setringa skal bestå. En frittstående stålsilo er det allerede tillatt på Dalsida og 

landbrukskontoret har ingen innvendinger mot dette tiltaket. Fjellstyret bør sette krav om at en 

evt. stålsilo bør tas ned igjen hvis seterdrifta opphører. 

 

  
 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

§ 20.Utvising av tilleggsjord og sakshandsaming 

 

Jordbrukar med beiterett i statsallmenningen kan – anten åleine eller saman med andre 

beiterettshavarar – få utvist grunn som er skikka til dyrking eller til kulturbeite som 

tilleggsjord, jf. § 19 første ledd i fjellova. Det er eit vilkår at dei som har beiterett godtgjer 

behovet for tilleggsjord. Dette kan til dømes gjerast ved å leggje fram ei driftsplan. 

 

Søknad om utvising av tilleggsjord skal sendast fjellstyret. Fjellstyret skal leggje saka fram 
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for kommunen, Statskog SF og eventuelt allmenningsstyret og områdestyret i reinbeiteområde 

etter reindriftslova, for fråsegn. 

 

Kommunen handsamar og avgjer søknaden etter gjeldande forskrift om nydyrking i dei tilfelle 

der søknaden omfattar fulldyrking eller overflatedyrking etter forskrifta. Gjeld søknaden 

kultivering, og eventuelt inngjerding til beitebruk, skal kommunen gi fråsegn om dei tilhøva 

som er nemnde i § 5 i forskrifta om nydyrking. 

 

Fjellstyret gjer vedtak om utvising av tilleggsjord til jordbrukar med beiterett. Statskog SF 

skal ha melding om vedtaket. 

 

Statskog SF avgjer søknader om inngjerding av tilleggsjord etter tilråding frå fjellstyret, jf. § 5 

fjerde ledd i forskrifta. 

 

Fjellstyret måler ut setervoll og dyrkingsjord eller kulturbeite som skal visast ut saman med 

eller leggjast til seter. 

 

Fjellstyret skriv ut eit eige dokument til beiterettshavaren om utvisinga. Fjellstyret skal sende 

kopi av dette dokumentet til Statskog SF. 

 

§ 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 

 

Kvea er tenkt utvidet nordover og sørover så langt det er egnet areal. Arealbehovet vil variere 

med strategi, dyretall og produksjon. Norsk landbruksrådgivning oppgir et behov på 2-4 daa 

pr. ku. Søker oppgir at de har ca 30 kyr på setra. Totalt beite vil bli utvidet til ca 90 daa. 

Kvaliteten på beite vil bli bedre dersom det utføres planlagte tiltak, slik som blant annet 

grøfting og fjerning av stein. Etter tilrådning fra landbrukskontoret bør det settes igjen en 

stripe med vegetasjon mellom nytt gjerde og vegen. I tillegg må det tas hensyn til 

kulturminner som kan ligge innenfor det omsøkte arealet. 

 

Fra før står det sel og fjøs på tunet. Vedskåle/uthus vil være et tradisjonelt lafta bygg som vil 

passe godt inn i det eksisterende tunet. Det er ikke tilsvarende bygg på setra, slik at oppføring 

av vedskåle/uthus kan anses som nødvendig for den landbruksmessige bruken.  
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En kraftfôrsilo i stål ser ut til å være det beste alternativet av de to alternativene som er 

vurdert. Denne konstruksjonen vil bryter med det tradisjonelle setermiljøet og eksisterende 

bygninger. Som også landbrukskontoret påpeker så vil oppføringen av en kraftfôrsilo bidrar til 

rasjonell drift, noe som er nødvendig for at setring skal kunne bestå. En eventuell stålsilo bør 

tas ned igjen hvis seterdrifta opphører. 

 

Fjellstyret befarer området 26. juni og vurderer veien videre for utvisning av eventuelt mer 

areal. Allmenningsstyret ga i forkant av befaringen muntlig samtykke til utvidelse av 

seterkve. 

 

VEDTAK 

 

Fjellstyret har under befaring 26.06.19 sett på egnede arealer for utvisning av mer areal til 

seter til Ivar A. Hole, GID 156/1/310.  

 

Med hjemmel i seterforskriftens § 20 godkjennes ca 22 daa tilleggsjord som vist i 

kartvedlegget. Kvea utvides mot vegen så langt det er hensiktsmessig for oppsetting av nytt 

gjerde, men ikke nærmere enn 2 meter. Dersom kulturminnesstyresmakten anbefaler større 

avstand til kulturminnene ved Verkensstugu skal dette etterkommes.  Det nye arealet slås 

sammen med feste 512/156/1/384. 

 

Det er ikke tillatt å legge røtter, stein m.v. utenfor det utviste areal uten etter særskilt tillatelse 

og etter nærmere anvisning fra Statskog SF. Tilleggsjorda må tas i bruk innen 5 år, jf. § 19 

andre ledd i fjelloven. 

 

Med hjemmel i seterforskriftens § 5 godkjennes ca 2 daa beite som vist i kartvedlegget. Det 

tillates ikke terrenginngrep/utfylling langs vegen. Det nye arealet slås sammen med feste 

512/156/1/47. 

 

Alle arealene må oppmåles av kommunen gjennom en kartforretning, der søker må dekke alle 

kostnader.  

 

Med hjemmel i seterforskriftens § 10 gis Ivar A. Hole tillatelse til oppsetting av 

vedskåle/uthus, som beskrevet i søknad på feste nr. 156/1/310 på Filling. Fjellstyret forutsetter 

at Lesja kommune innhenter uttalelse fra kulturminnestyresmaktene. 

 

Søker ønsker ikke å sette opp kraftfôrsilo på nåværende tidspunkt. Styret er positive til 

oppsetting av kraftfôrsilo i stål, dersom dette alternativet blir aktuelt igjen.  

 

Styret drøftet planene om utleiehytte i tilknytning til seterdrifta og ber administrasjonen gi 

søker en skriftlig tilbakemelding på dette.  

 

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, 28.06.2019  

 

Elise Lyftingsmo  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

 

  

Rett utskrift: Ivar Andreas Hole 

 

Kopi til: Statskog SF 

Lesja kommune 

Oppland Fylkeskommune, kulturarvenheten 

Dovrefjell nasjonalparkstyre 

Dalsida allmenningsstyre 

Heimfjellet beitelag 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

26.06.2019  Haujehytta   Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

SAK: 32/2019  ARK.NR: 335.2  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

  

SØKNAD FRA KRISTOFFER HOLE OM TILLATELSE TIL Å SETTE OPP UTHUS 

PÅ SETER PÅ FILLING – GID 156/1/296 

 

DOKUMENTER 

 

04.06.2019 Lesja kommune - Oversendelse av søknad om tillatelse til å sette opp uthus på  

seter på Filling 

04.06.2019 Statskog SF – Uttale fra Statskog SF 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Kristoffer Hole søker om å sette opp et lite tømmerhus på setra på Filling. Bygget er 3,1 x 

3,15 m stort, og er det opprinnelige huset som stod på Tussheim. Laftekassa er i dag under 

restaurering. 

Huset skal brukes til uthus/lager for redskap. I søknaden er det opplyst om at det ikke skal 

være pipe eller ovn i bygget, men at det vil bli lagt tregulv og satt inn et liggende vindu på 25 

x 55 cm. 

Det ble i 2015 gitt tillatelse til ny utedo på 6 m2 BYA på setra i tillegg til eksisterende 

bebyggelse som er registrert på kartet. Tiltaket ble ikke gjennomført. 
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Statskog har ingen innvendinger til oppsetting av et lite tømmerhus som uthus men forutsetter 

at fjellstyret vurderer søkers behov ut fra status på setra, slik det går fram av seterforskriften. 

Statskog har heller ingen innvendinger til forslagene om plassering av bygget. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

Det må tas stilling til om setra kan regnes for å være i bruk etter seterforskriftens § 9: 

 

§ 9.Om når seter skal reknast for å vere i bruk 

Blir setervollen hausta, anten til eige bruk eller for sal, eller gjerda inn og nytta til beite som 

ein del av den jordbruksmessige drifta på eigedomen som setra ligg til, vil setra vere «i bruk» 

i høve til § 22 i fjellova. 

 

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 

 

Garden er med i samdrifta Holshaugen mjølk DA. Seterkvea blir beita med dyr fra samdrifta 

om sommeren og må kunne regnes for å være i bruk. 
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Fra før er det et setersel, fjøs og en skåle på setra. Det er lagt fram to alternative plasseringer 

av uthuset. Et lager for redskap kan anses som nødvendig for den landbruksmessige bruken av 

setra.  

 

Det er positivt at Tussheim-bygget blir restaurert og tatt i bruk.   

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Med hjemmel i seterforskriftens § 10 gis Kristoffer Hole tillatelse til oppsetting av uthus som 

beskrevet i søknad på feste nr. 156/1/296 på Filling. Fjellstyret godkjenner begge 

alternativene til plassering. Fjellstyret forutsetter at Lesja kommune innhenter uttalelse fra 

kulturminnestyresmaktene.  

 

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, 26.06.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

 

  

Rett utskrift: Kristoffer Hole 

 

Kopi til: Statskog SF 

Lesja kommune 

Oppland fylkeskommune, kulturarvenheten  
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

26.06.2019  Haujehytta   Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

      

 

SAK: 33/2019  ARK.NR: 335.2  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

  

FRADELING AV TUN PÅ PLASSEN 90/8 – RETTIGHETSFORHOLD TIL SETER. 

 

DOKUMENTER 

 

28.5.2019 Fradeling av tun på Plassen, gnr 90 bnr 8 - jordlovsbehandling 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Garden Plassen 90/8 er tidligere ervervet av Ole Anders Moldal som selvstendig enhet. Lesja 

kommune har nå godkjent fradeling av tunet til boligformål og 90/8 blir slått sammen med 

Torsgård 96/6 

 

 Rådmannens innstilling:  

 

1. Ole Anders Moldal får tillatelse til å dele fra tunet (inntil 3 dekar) på Plassen, gnr 90 bnr 8 

i Lesja. Tunet skal deles fra jamfør figur 1.  

2. Vilkår for fradeling er at den nye tomta fradeles til formålet boligeiendom og selges til 

helårs bosetting.  

3. Vilkår er at resten av arealet på gnr 90 bnr 8 legges til Torsgård, gnr 96 bnr 6 og drives 

med denne i samsvar med jordlova.  

4. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om jord (jordlova) §§ 1 og 12 og begrunnes med at 

fradelingen vil ivareta bosettinga i området.  

 

Lesja kommune ber fjellstyret avklare hva som skjer videre med setra. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

Fjellovas § 2.Rett til allmenningsbruk ligg til bygd eller grend som frå gamal tid har hatt slik 

rett. Retten skal kunne nyttast på ein måte som til kvar tid er i samsvar med rasjonell bruk, og 

som er naturleg etter tida og tilhøva. 

Rett som er knytta til jordbrukseigedom kan berre utnyttast så langt det skjer i tilknyting til 

drifta av eigedomen som jordbruk, og så lenge eigedomen vert driven som jordbruk. Med dei 

unntak som går fram av lova her, kan slik rett ikkje avhendast, leigast bort eller krevjast 

avløyst mot vederlag. Vert gardsdrifta nedlagd og jorda teken i bruk til føremål utanom 

jordbruksnæringa, fell retten bort. Det same gjeld om ein eigedom ved sal eller oreigning 
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misser så mykje av jorda at den ikkje lenger er å rekna som ei jordbruksmessig eining, eller 

vert delt på ein slik måte at ingen av jordpartane etter delinga er å rekna som jordbruk. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Fjellstyret har ikke hatt noen tilsvarende saker tidligere, men et prinsipp er at bruksretten 

følger jordveien. Vi har hatt et par saker tidligere der ny eier av jordveien ikke har ønsket å ta 

over setra som ligger til garden. Da har to løsninger vært brukt, fritidsfeste (Fossøy/Hattrem) 

og lyst ut til ny bruker (Bølund/Belle). Som det fremgår av fjellovas § 2 kan 

allmenningsretten ikke deles fra. De aller fleste med behov for seter har dette fra før. Det 

finnes eksempler på garder som har to setre på statsallmenning.. Begge eiendommene til 

Moldal har bruksrett på Dalsida og begge har seter. Ved fradeling av tunet på Plassen og 

sammenslåing med Torsgård vil eiendommene gå fra å ha en bruksrett hver til en. Siden setra 

er en del av jordbruksdelen på Plassen følger denne med til Torsgård 96/6. Setra kan ved f.eks 

utleie være et supplement til økonomien på garden. Med den bruksrasjonaliseringa som skjer i 

landbruket vil vi nok kunne få flere slike saker i framtida.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Setra tilhørende Plassen 90/8 med festenr 377 på Dalsida statsallmenning vil følge med til den 

sammenslåtte enheten 96/6 Torsgård og registreres på dette bruket. 

Hvis eier ønsker det kan retten til setra «oppgjevas utan atterhald» i medhold av fjellovas § 

22. 

 

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, 26.06.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

 

  

Rett utskrift:  Ole Anders Moldal  

Lesja kommune 

 

Kopi:   Statskog SF 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

26.06.2019  Haujehytta   Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

      

 

SAK: 34/2019  ARK.NR: 362.2  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

  

UREGISTRERT BU VED ETTARE BØVERVATNET 

 

DOKUMENTER 

 

24.4.2019 Oversending fra Statskog 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Statskog har gått igjennom matrikkelen på statsallmenning og funnet et uregistrert bygg ved 

Ettare Bøvervatnet. Fjellstyret behandlet en tilsvarende sak på samme sted i møte 23. mai som 

sak 25/2019. Ved en inkurie ble disse to sakene oppfattet som en, da ordlyden og personene 

involvert var de samme.  
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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. 

 

Svar til Statskog. 

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, Fjellgata 8, 6300 Åndalsnes. 

 

Ut fra tilbakemeldingen fra rettighethaverne vil Statskog tilby at det kan opprettes vanlig 

fritidsfeste for mindre bu der Åge Kvam m/fl. blir fester. Dette ut fra at bua ikke kan knyttes 

til noe bestemt gårdsbruk som en rettighet. Dette forutsetter at Lesja kommune tillater 

fradeling av punktfeste til dette formålet. 

 

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 

 

Dette er den andre bua i dette området som har vært uregistrert. Begge har lik opprinnelse 

men den forrige var bygd noe tidligere. Statskog klarer ikke å knytte bua til en 

landbrukseiendom, og foreslår derfor å opprette fritidsfeste. Forslag til løsning virker 

fornuftig.  

 

FORSLAG TIL UTTALE 

 

Lesja fjellstyre støtter Statskog sin innstilling i saken. 

 

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, 26.06.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  



17 

 

Daglig leder/Fjelloppsyn 

 

  

Rett utskrift: Statskog SF 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

26.06.2019  Haujehytta    Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

SAK: 35/2019  ARK.NR: 612.3  SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 

JAKTAVTALE 6472 EIKESDAL 

 

DOKUMENTER 

 

19.5.2019 Brev fra Eikesdal sameie 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Eikesdal sameie, Nesset fjellstyre og Lesja fjellstyre inngikk i 1991 en avtale som regulerte 

personer med postadresse Eiksdal sine muligheter for jakt på Dalsida vest, samt personer 

bosatt vest for Mølmsåa sin adgang til jakt på deler av Eikesdal og Nesset fjellstyres arealer. 
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Eikesdal sameie ønsker at fjellstyret ser på følgende problemstilling. 

 

Eikesdal Sameige har no i dag fem rettighetshavarar som ikkje bur i Eikesdal og nokre av 

desse kan tenkje seg å gå på avtalen med Lesja.  

 

Spørsmålet blir da, er det muleg å endre avtalen frå «Personar med postadresse 6472 

Eikesdal» til «Personar med postadresse 6472 Eikesdal og personar som er rettighetshavar  i 

Eikesdal Sameige inkludert rett opp/ned i slektslinja»? 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

Dette er en privatrettslig avtale mellom Nesset fjellstyre, Eikesdal sameie og Lesja fjellstyre. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Avtalen er gjensidig knyttet opp mot personer bosatt innenfor et bestemt område i Eikesdal og 

Lesjaskog. Hvis avtalen skal utvides bør og Lesja få noe igjen for dette. Slik avtalen er så er 

det nok til størst nytte for de som er bosatt i Eikesdalen som får tilgang til vesentlig areal i 

Lesja. Det er flere herfra som har jaktbuer i grenseområdet mot Lesja 

 

Rent prinsipielt så bør avtalen bestå som i dag. At rettighetshavere i sameiet i dag velger å bo 

på andre plasser er synd for Eikesdalen, men dessverre en del av samfunnsutviklingen. 

 

Saken legges fram for diskusjon i styret.  

 

VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre samtykker med de foreslåtte endringene i jaktavtalen, under forutsetning av at 

alle innenbygdsboende i Lesja får jakte i Storflåa/Røyra-området. Hvis ikke består avtalen 

som i dag. 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

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

klageinteresse. Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja fjellstyre, 2665 

Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

 

Lesja, 26.06.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Sekretær/Fjelloppsyn 
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Rett utskrift: Eikesdal Sameige 

  Nesset fjellstyre 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

26.06.2019  Haujehytta   Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

SAK: 36/2019  ARK.NR: 141.3  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

  

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL ETABLERING AV FERIST PÅ 

HJERKINN 

 

DOKUMENTER 

 

03.06.2019 Jora Beitelag - Søknad om økonomisk støtte 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Jora Beitelag søker med dette om økonomisk støtte for etablering av ferist på bakketoppen 

ovenfor brua som går over Jernbanelinja på Hjerkinn. Dette er vegen som går til 

utkikkspunktet Viewpoint, som er sterkt trafikkert av personbiler, tyngre kjøretøy, syklister, 

ridende og gående. I tillegg til ferist må det settes opp nødvendige ledegjerder. Hver sommer 

blir det kjørt i hjel dyr som følge av dette, samt at problemet fører til et stort tidsforbruk til å 

lete etter dyra, samle dyra og få fraktet de tilbake til området. 

 

Det må også settes opp en solid grind for myke trafikanter. Denne grinda skal ha en 

automatisk lukke-funksjon. Det skal monteres en ny solid ferist tilpasset bruken av veien og 

kjøretøyene. Ferista må ha ca. 6 meters bredde for å tilfredsstille behovet ved bruk av veien. 

Det må etableres nødvendige ledegjerder fra ferista på begge sider og ned til det som er 

naturlig tilkoblingspunkt mot gjerde i tilknytning til jernbanelinja. Det dreier seg om ca. 300 

meter med nytt gjerde. Pga. av bruken av vegen må tiltaket gjennomføres med ekstern hjelp. 

 

Søker opplyser om at det er lite som kan dekkes ved egeninnsats, slik at prosjektet vil bli 

relativt kostbart. Fylkesmannen har muntlig meddelt beitelaget at de vil støtte tiltaket med ca. 

40 000,-. Totalkostnad for tiltaket er ca kr 225 000,- Av dette vil egeninnsatsen utgjøre ca. kr 

40 000,-.  

 

Det søkes ikke om noe spesielt beløp, men beitelaget er takknemlige for alle bidrag som kan 

gis. Likelydende søknad er sendt til Dovre fjellstyre og Joramo bygdeallmenning.  

 

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. 
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SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Prosjektet er relativt kostbart, men synes nødvendig for å kunne ha beitedyr i dette området. 

Beitelaget har få muligheter til å få dekt utgiftene til dette tiltaket.  Resterende midler avsatt til 

næringsformål for 2019 er kr 25 000,-.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Jora Beitelag gis kr 25 000,- i støtte til oppføring av ferist og 300 meter gjerde.  

 

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, 26.06.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

 

  

Rett utskrift: Jora Beitelag 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

26.06.2019  Haujehytta   Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

SAK: 37/2019  ARK.NR: 433.1  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

 

 

UTTALE – BESØKSSTRATEGI FOR VERNEOMRÅDE I REINHEIMEN 

 

DOKUMENTER 

 

02.05.2019 Nasjonalparkstyret for Reinheimen - Besøksstrategi for verneområda i 

Reinheimen - høyring 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har sendt forslag til besøksstrategi for verneområdene i 

Reinheimen på høring. Besøksstrategien er faglig godkjent av Miljødirektoratetet.  

 

Formålet med å utarbeide en besøksstrategi er få til en samlet besøksforvaltning for 

Reinheimen nasjonalpark og tilhørende landskapsvernområder. Strategien «Reinheimen er 

attraksjonen og verdiskapingen skjer utenfor» skal ligge i bunnen for å nå målet om å 

balansere verneverdiene, besøkende, brukere og lokal verdiskaping, slik at man oppnår størst 

mulig nytte for alle interessene.  

 

Villreinen sitt leveområde skal styrkes for at denne i større grad skal bruke områdene i vest.  

 

Besøkstallet på merkede stier og hytter i Reinheimen nasjonalpark skal holdes på samme nivå 

som i dag og skjermes for framtidig stor besøksøkning.  

 

Prioriterte innfallsporter skal legges til strategiske plasser utenfor verneområdene med 

infrastruktur og servicefunksjoner, og være utgangspunkt for opplevelser. Fokus på rundreise 

rundt Reinheimen skal koble innfallsportene sammen og ønske besøkende velkommen. 

Innfallsportene skal appellere til et stort spekter målgrupper og være en opplevelse i seg selv. 

Besøkende skal gjennom formidling av villrein, kulturminne og andre verneverdier fra lokale 

ambassadører få en opplevelse av Reinheimen uten å ha vært inne i område. Godt samarbeid 

med reiseliv, (nasjonalpark)kommuner og andre aktører er avgjørende for å lykkes. 

Besøksstrategien skal løfte fram nasjonalparkstatusen til Reinheimen og øke forståelsen for 

vernet. 

 

Flere informasjons- og tilretteleggingstiltak på innfallsportene, som er beskrevet i 

besøksstrategien, er ikke ferdig prosjektert og det er ønskelig med gode lokale prosesser i det 

videre arbeidet. Nasjonalparkstyret ønsker innspill på strategier, innfallsporter og tiltak i 

besøksstrategien: 
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- Innspill på om tiltakene i besøksstrategien er gode nok for å imøtekomme mål og 

strategier i besøksstrategien. 

- Forslag på tiltak og samarbeidsarenaer som vil styrke besøksforvaltningen. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Besøksstrategien og rapporten «Reiseliv og besøkande i og rundt Reinheimen» gir en 

sammenstilling av ferdselen i nasjonalparken og områdene rundt. Dette er et godt 

kunnskapsgrunnlag for forvaltningen og reiselivet. For Lesja sin del vil noe av dette også 

kunne overføres til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.  

 

Rettighetshaverne i Lesja er ikke nevnt som samarbeidsaktører i besøksstrategien. For å få til 

en god lokal forankring er det viktig at rettighetshaverne blir involvert.   

 

Besøksstrategien lister opp tiltak og fokusområder, men det er få konkrete planer.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Fjellstyret støtter seg til hovedmålene og strategiske grep i besøksstrategi for verneområdene i 

Reinheimen. Tiltaksplanen bør konkretiseres før besøksstrategien vedtas. 

 

Innspill: 

- Rettighetshaverne bør inviteres til dialogmøter og involveres i planleggingen av tiltak 

ved innfallsportene som kan generere ferdsel til våre områder.  

- Det er ønskelig at det fortsatt skal være skilt som viser avkjøringen mot Lordalen. Det 

er ikke nødvendig med skilt som viser at dette er innfallsporten til en nasjonalpark.  

- Det må være et sterkt fokus på å forebygge at villreinens leveområde fragmenteres på 

grunn av ferdsel. Det må konkretiseres for reiselivet hva som er ønsket og uønsket 

utvikling.  

- Når det blir plassert ut fysiske og digitale turposter må dette fanges opp, slik at man 

hindrer at disse plasseres i sårbare områder.  

- Lesja fjellstyre ønsker ikke å legge til rette for ferdsel i fjellet i kalvingsperioden, og 

har derfor stengt fjellbuene for utleie i perioden 1. mai -15. juni. Andre aktører bør 

oppfordres til eller pålegges å gjøre tilsvarende grep i sårbare perioder/områder.  

- Besøk i verneområdene skal ikke være til hinder for beitenæringa. Informasjon om 

båndtvang og hvordan man skal forholde seg til beitedyrene bør være en del av 

informasjonsmaterialet som settes opp ved innfallsportene.  

- Det bør ikke være portaler inn i verneområdene, men heller et fokus på at 

nasjonalparken og verdiene her også oppleves når man befinner seg langs 

hovedferdselsårene. 

- Lesja er for mange besøkende bare en transportetappe for å nå mer spektakulære 

landskap på Vestlandet og i Romsdalen. Gi tilreisende et landemerke som er verdt å 

stoppe ved og bygg formidlingen av verneverdiene rundt dette. Hva med å bygge 

verdens største villrein i Lesja sentrum, etter samme konsept som Storelgen i Stor-

Elvdal?  

 

VEDTAK 

 

Vedtak som foreslått.  
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Vedtaket er enstemmig. 

 

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

klageinteresse. Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja fjellstyre, 2665 

Lesja innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

 

Lesja, 26.06.2019  

 

 

Elise Lyftingsmo  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

 

  

Rett utskrift:  Reinheimen nasjonalparkstyre 

Kopi:    Lesja kommune 
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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:   MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER  

TILSTEDE: 

 

26.06.2019  Haujehytta   Jann-Erik Dalum (leder) 

       Marit Rolstad 

Per Holseth  

       Einar Utgaard 

        

             

SAK: 38/2019  ARK.NR: EDM  SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

       

REFERATSAKER 

 

77 

154 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

15.05.2019 KOPI  - Sigmund Kolstad - Transport av 

redskaper m.m. med ATV til og fra seter 

på Kvernslåe - Dalsida 

landskapsvernområde - 2019 

78 

157 Sekretær Eikesdal 

Sameige 

19.05.2019 Jaktavtale 6472 Eikesdal 

79 

162 Håkon W. Bruseth 21.05.2019 Søknad om påbygg på seterfjøs på 

Dalsida GID 156/1/290 

80 

164 Statskog 22.05.2019 VS: Søknad om tiltak, tilbygg melkerom 

seter på Kvita 512/156/1/290 

81 

165 Forsvarsbygg 22.05.2019 Befaring i tidligere Hjerkinn skytefelt 

27.06 - Snøheimvegen  

82 

166 Ellen Marie Sørumgård 

Syse - Prosjektleder 

"Villreinfangsten som 

verdensarv" 

22.05.2019 Villreinfangsten som verdensarv - 

infoskriv mai 2019 

83 167 Statskog 27.05.2019 KOPI - SV: Verkensstugu 

84 

168 Oppland fylkeskommune  27.05.2019 KOPI - stamfisketillatelse for Statkraft 

Energi AS i Aursjøen og Gautsjøen 

85 

171 Statskog 29.05.2019 KOPI - SV: Vedr. nabovarsel på Dalsida 

512/156/1/82 

86 

172 Statskog 29.05.2019 KOPI - Vedr. søknad om tiltak, nybygg 

utedo på feste 512/156/1/76 

87 

173 Statskog 29.05.2019 KOPI - Vedr. søknad om tiltak på 

hyttefeste  GID 156/1/81  

88 

175 Felles 

landbruksforvaltning for 

Lesja og Dovre 

03.06.2019 Oversending av vedtak - Fradeling av tun 

på Plassen, gnr 90 bnr 8 - 

jordlovsbehandling 

89 

176 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

03.06.2019 KOPI - Svend-Ola Hådi - Bruk av 

beltegående gjerderigg - Flytting av 

gjerde på kvea på Hådisetra på Øvre 

Reindøl - Jora landskapsvernområde - 

2019 
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90 

177 Jora beitelag  03.06.2019 Søknad om økonomisk støtte til 

etablering av ferist på Hjerkinn 

91 

179 Lesja kommune 04.06.2019 Oversendelse av søknad fra Kristoffer 

Hole - Søknad om tillatelse til  å sette opp 

et lite tømmerhus på seter - Gnr. 156 bnr. 

1 fnr. 296 

92 

180 Statskog 04.06.2019 KOPI - Kommunens sak 2019/449 - 

søknad om oppsetting av lite tømmerhus 

som uthus på seter Filling, 512/156/1/296 

93 

181 Lesja kommune 04.06.2019 KOPI - Oversending av svar om 

gjerderigg Reindøl 

94 

182 Lesja kommune 05.06.2019 KOPI - Gnr. 156 bnr. 1 fnr. 81 - Svar 

søknad om dispensasjon fra arealdelen i 

gjeldende kommuneplan for tiltak på 

eiendommen 

95 

183 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

07.06.2019 VS: Ny bru over Stridåe 

96 

184 Nord-Gudbrandsdal 

jordskifterett 

04.06.2019 Innkalling til rettsmekling -  Tandsetra 

GID 156/104/3 og 156/104/4 

97 185 Statskog 11.06.2019 KOPI - Steinbu ved Ettare Bøvervatn 

98 

187 Forsvarsbygg 17.06.2019 Hjerkinn skytefelt -  Fjerning av 

damkrone, Einøvlingsvatntet - orientering 

om nedtapping 2019 

99 

188 Statskog 17.06.2019 Fwd: Planlagt merking 2019 Dovre - og 

Sunndalsfjella 

100 

189 Sekretær Snøhetta 

villreinutvalg 

17.06.2019 SV: Planlagt merking 2019 Dovre - og 

Sunndalsfjella 

101 

190 Sekretariatet for 

Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 

18.06.2019 SV: Planlagt merking 2019 Dovre - og 

Sunndalsfjella 

102 

191 Dovre fjellstyre 18.06.2019 SV: Planlagt merking 2019 Dovre - og 

Sunndalsfjella 

103 192 Eli Kristin Nyløkken 19.06.2019 Søknad om gjerde 

104 

193 Oppland fylkeskommune 19.06.2019 Uttalelse etter Seterforksiftens § 10 

vedrørende søknad om tilbygg på fjøs - 

Øver Siem - Kvita - Gnr 156 bnr 1 - 

Lesja kommune 

106 

194 Norges Fjellstyresamband 19.06.2019 Friluftsmidler 2019 - Støtte til generelle 

rekrutteringstiltak 

107 

195 Felles 

landbruksforvaltning for 

Lesja og Dovre 

28.02.2019 Landbruksfaglig uttalelse - tiltak på gnr 

156 bnr 1 fnr 310 

 

 

 

Lesja, 26.06.2019  

 

Elise Lyftingsmo  
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Daglig leder/Fjelloppsyn 

 

 


