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MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TILSTEDE: 

11.9.2018  Pr epost  Jann-Erik Dalum (leder) 

      Marit Rolstad  

      Per Holseth  

      Einar Utgaard  

      Hanne Alstrup Velure 

    

   

 

SAK:37/2018  ARK.NR:613.1 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 
FASTSETTING AV KVOTE FOR RYPE 

 

DOKUMENTER 

Sak  10/2018 SMÅVILTJAKTA 2018 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

Vedtak i sak 6/2017:  

Med hjemmel i fjellovas § 23. videreføres opplegget for rypejakta i perioden fra 20. september til 

9.oktober 2012-2017. 

 

Periodekvote settes etter at taksering er gjennomført. 

 

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

takseringsresultatet. 

 

Administrasjon utreder et forslag til åpning for jakt på fjellrype senhøstes i et område.  

 

Taksering er utført med følgende resultat: 

 



 

 
 

Årets takseringsresultater er de beste på 10 år. Spesielt bra er det på Dalsida med en høy 

kyllingproduksjon. Samlet er det 25,7 ryper pr km2 og 5,6 kyllinger pr 2 voksne. Snittet for 2007-2018 

er 15/km2 og 4,6 kyllinger/ 2 voksne. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

I fjelloven § 23, 3. ledd, går det fram at: Fjellstyret kan avgrense talet på vilt av ulike slag som nokon 

kan felle eller fange, og innskrenke tida, måten og området for jakta og fangsten 

 

I henhold til forskrift fastsatt av Statskog SF blir vedtak i slike typer saker gyldig en uke etter 

at det er kunngjort. Vedtaksforslaget må forhåndsvarsles en uke i forveien. 
 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Årets resultat er oppløftende. Kvote siste år var 5 ryper pr jeger. Årets resultat med bra 

kyllingproduksjon tilsier at en kan ha en høyere kvote. Antall kort og jakttid har vært innskrenket 

siden 2012. Årlig uttak har vært lavt. Fra forskning er det anbefalt å ha et uttak på 15 % eller mindre 

av taksert bestand på lirype for å holde bestanden stabil. Uttaket har de siste årene ligget på mellom ca. 

3,2 % og 6,4 % for begge statsallmenningene under et. Godt innenfor det som er anbefalt. Antall ryper 

felt pr kort har ligget på 1,4-2,3 med kvote på 5. Økt tetthet øker sannsynligheten for økt felling, men 

det er lite trolig at uttaket vil bli doblet, men en bør videreføre kvoter. 

 

Lave bestander på 2000 tallet har ført til mye reguleringer av jaktutøvelsen på rype. I år med gode 

takseringsresultater bør en kunne åpne opp for mer jakt enn i normal år. I Lesja har vi siden 2012 hatt 

sterke reguleringer av rypejakta og det mener vi og har gitt resultater. Det er derfor viktig at vi ikke 

har et frislipp av kortsalget. Alternativene er å ha en utvidet jakttid fra 10.10 til f.eks 1.11 eller selge et 

begrenset antall kort. Det er bra over det meste av Sør Norge, så det vil trolig ikke bli et voldsomt 

jakttrykk utover høsten. Pågangen vil og bli regulert av når snøen kommer. Normalt så er det et snøfall 

i fjellet sist i oktober. En del av jegerne uten hund vil trolig jakte fjellrype i tillegg. 

 

Siden det foreslås å forlenge jakttida på rype generelt er det ikke vurdert egne områder for jakt på 

fjellrype i 2018. 

 



 

Vedtaket bør vurderes etter naturmangfoldlovens § 8-12.  

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget anses som å være bra, med bakgrunn i årlige takseringer og innhenting av 

statistikk over år. 

§ 9: Det foreligger ikke en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 

§ 10: En begrenset jakt vil ikke føre til negativ påvirkning på økosystemet. Jakttrykket er godt 

regulert. 

§11 og § 12: vurderes som ikke relevante.  

 

Forslaget til vedtak forhåndsvarsles på hjemmesiden med en frist på til 10/9 for uttale. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter og jakttid for li- og fjellrype. 

 

Begrenset periode: 20.9-09.10 Periode kvote på 10 ryper/jeger. Det skilles ikke på li- og fjellrype. 

 

Det åpnes for jakt på rype fra 10.10 til og med 31.10 med vanlig kortsalg med og uten hund. 

Kvote: 2 ryper/dag, Det skilles ikke på li- og fjellrype. 

Innenbygdsboende: Jakttid 20/9-31.10. Kvote 2/dag, Det skilles ikke på li- og fjellrype. 

Snarefangst innenbygdsboende: 1.1 – 28.2 Periodekvote 10 ryper/jeger, Det skilles ikke på li- og 

fjellrype. 

 

MØTEBEHANDLING 

Det kom inn to merknader til saken. 

Andreas Møllerløkken, Trondheim: Mener kvote burde vært 5 ryper pr jeger, støtter økt jakttid. 

Jan Erik Ulheim, Dovre: Mener jakttid for utenbygdsboende er for lang. 

Kommentarer til utspill. Høy kyllingproduksjon tilsier at en kan øke uttaket av fugl. I praksis så er det 

antall jaktdager som avgjør uttaket. Med et begrenset kortsalg tidlig i sesongen regulerer vi dette. 

Fjelloven åpner ikke for å ha ulike jakttider for innenbygdsboende og utenbygdsboende.  

 

Saken er behandlet pr e-post, alle styremedlemmer har svart. 

 

VEDTAK 

 

Vedtatt som foreslått. 

 

Vedtaket er enstemmig. 

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

Klagen må framsettes skriftlig og begrunnes. Den sendes Lesja fjellstyre, 2665 Lesja innen 3 uker fra 

kunngjøring av vedtaket. 

 

Lesja, 11.9.2018  
 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

  



 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TILSTEDE: 

23.10.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 

      Marit Rolstad 

Per Holseth  

      Einar Utgaard 

      Hanne Velure 

           

 

   

 

SAK:38/2018  ARK.NR: 335.2 SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 
UTVISNING AV TILLEGGSJORD TIL SETER - BELLE 156/1/385 – NEDRE REINDØL 

 

DOKUMENTER 

SAK 26/2018 SØKNAD OM TILLEGGSJORD TIL SETER - BELLE 156/1/385 – NEDRE 

REINDØL 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Fjellstyret vedtok i sak 26/2018: 

Fjellstyret har under befaring 26.6.18 sett på egnede arealer for utvisning av mer areal til seter til 

Belle 156/1/385. Arealet avgrenset av Reindølsvegen-Veien til Nedre Reindøl – Seterkve til 156/1/260 

og sti østover fra Reindølsvegen er egnet for utvisning etter seterforskriftens  

§ 20. 

 

Saken sendes over til Kommunen, Statskog SF og allmenningsstyret for uttale.  

 

Uttalelser 

Kommunen: Arealet det søkes om å få utvist som tilleggsareal er i arealressurskartet registrert som 

dyrkbart.Arealet er flatt og det har tilstrekkelig høydeforskjell til Jora til at det er flomsikkert i 

normalesituasjoner. Det kan være dreneringsbehov på noe av arealet, men dette kan løses enkelt med 

en grøft ned mot Jora. Det er gjennomført ROS-analyse av arealet det er søkt om å nydyrke. 

Arealetbestår av tykk morene og elveavsetning. ROS analysen viser at arealet ligger i 

aktsomhetsområde for flom, men landbrukskontoret mener at flom vil ramme dette området såpass 

sjelden at det ikke vil være i konflikt med mulighetene for nydyrking. 

 

Arealet det er søkt om å få utvist som tilleggsareal kan både ryddes til beite, overflatedyrkes og 

fulldyrkes. Fordi Jordi Belle-Thysell driver melkeproduksjon mener landbrukskontoret at fulldyrking 

er den beste løsningen. Melkekyr trenger tilgang på rikt beite og dette skaffes best ved fulldyrking. 

Landbrukskontoret mener at det ikke er behov for å sette igjen randsone i noen retning. Gjerde kan 

settes relativt tett på Reindølsvegen fordi dette gjerdet også vil være til fordel for beitebrukere utenfor 

gjerdet som skal samle dyrene sine. 

 

Forflytning av dyr mellom de to kveene kan foregå langs veien inn til setra. Landbrukskontoret 

anbefaler at dette skjer ved bruk av midlertidig gjerde slik at det ikke blir permanente gjerder langs 

veien inn til setra. 

 



 

Statskog: Ut fra status og drift på den aktuelle setra har ikke Statskog innvendinger til at det aktuelle 

arealet kan vises ut som tilleggsareal.  

 

Allmenningsstyret: Muntlig tilsagn. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

§ 20.Utvising av tilleggsjord og sakshandsaming 

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

beiterettshavarar – få utvist grunn som er skikka til dyrking eller til kulturbeite som tilleggsjord, jf. § 

19 første ledd i fjellova. Det er eit vilkår at dei som har beiterett godtgjer behovet for tilleggsjord. 

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

 

Søknad om utvising av tilleggsjord skal sendast fjellstyret. Fjellstyret skal leggje saka fram for 

kommunen, Statskog SF og eventuelt allmenningsstyret og områdestyret i reinbeiteområde etter 

reindriftslova, for fråsegn. 

 

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

søknaden omfattar fulldyrking eller overflatedyrking etter forskrifta. Gjeld søknaden kultivering, og 

eventuelt inngjerding til beitebruk, skal kommunen gi fråsegn om dei tilhøva som er nemnde i § 5 i 

forskrifta om nydyrking. 

 

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

melding om vedtaket. 

 

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

ledd i forskrifta. 

 

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

leggjast til seter. 

 

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

dette dokumentet til Statskog SF. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

Saksbehandler, søker og en representant fra beitelaget var på Nedre Reindøl for og se på plassering av 

gjerde 8.10. Gjerdet skal plasseres ca 1 meter fra Reindølsvegen og vegen inn til Nedre Reindøl. For å 

unngå at en må flytte dyr etter veien inn til nedre Reindøl legges de med arealet mellom kvea til 

156/1/260 og stien langs Jore som vist på kartustnitt under. Slik evil en unngå at veien blir fylt med 

skitt fra dyra ved flytting til og fra kvea, samtidig som den vil henge sammen med eksisterende.  

 

Gjerdet vil fungere som et sperregjerde for beitelaget ved sanking. I dag har de et midlertidig gjerde 

fra bra og langs veien som tas ned etter sanking hvert år.  

 

Arealet blir ca 4,7 daa. Samlet areal vil være ca 25 daa til setra. Det er 2 andre setre med 

melkelevering på Dalsida som begge har fått utvist ca 50 daa. Det er et reelt behov for arealet og en ser 

at det vil kunne oppnås en rasjonell løsning. 

 



 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja fjellstyre viser ut tilleggsjord på område befart på Nedre Reindøl  26. juni 2018. Arealet vises ut 

til seter Belle 156/1/385 etter seterforskriftens § 20. på disse vilkårene: 

 

• Arealet fremkommer av kartutsnitt. 

• Arealet kan fulldyrkes. 

• Arealet må være inngjerdet og tatt i bruk innen 5 år. 

• Dersom det utviste arealet ikke er tatt i bruk etter 5 år, faller utvisningen bort. 

• Hvis behovet for arealet faller bort skal gjerdene fjernes. 

• Gjerder skal plasseres minst 1 meter fra stien mot sør og veiskulder. 

 

Det anbefales ovenfor Statskog at arealet tillates inngjerdet. 

 

Arealet ligger i Dalsida landskapsvernområde og godkjenning til inngjerding og oppdyrking må 

innhentes. 

 

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, 23.10.2018  
 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

  

Rett utskrift: Jorid Belle-Thysell, e-post 

  Statskog SF, e-post 

  Lesja kommune, e-post 

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

Lesja  

Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalparkstyre, e-post 

Reindøl Beitelag, e-post.   



 

  

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TILSTEDE: 

23.10.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 

      Marit Rolstad 

Per Holseth  

      Einar Utgaard 

      Hanne Velure 

           

 

   

 

SAK:39/2018  ARK.NR: 141.4 SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

 
SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV UTSTYR FOR HURTIG SLOKKING AV BRANN I 

UTMARK 

 

DOKUMENTER 

 

Lesja og Dovre brannvesen – Søknad om støtte til kjøp av utstyr for hurtig slokking av brann i utmark 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Lesja og Dovre brannvesen er ikke godt nok utrustet for hurtig innsats i en tidlig fase mot branner og 

branntilløp i utmark. Siste hendelse (10. juni) var på Hjerkinn mellom Hjerkinn Fjellstue og 

Hjerkinnhø. Der ble det på nytt erfart at tilgang til vann er en utfordring. En tilfeldig regnskur gjorde 

at hendelsen ikke eskalerte ytterligere. 

 

Søker ønsker å anskaffe lettere utstyr med bærbar pumpe (høytrykk) som kan levere vann over store 

avstander og tilhørende spesielle slanger som gjør de i stand til å raskt etablere en fuktet branngate 

langt fra oppstillingsplass for bilmateriell. Utstyret kan fraktes på ATV, eller bæres ut til en aktuell 

hendelse.  

 

Det legges til grunn utstyr og taktikk som blant annet den kanadiske skogbrannstyrken benytter. 

Tanken her er å komme i gang med en viktig startpakke, så vil vi tilføre ytterligere materiell etter 

hvert.  

 

Startpakken vil gjøre brannvesenet i stand til å etablere en 100 m lang branngate 700 meter fra 

nærmeste vanntilgang. Startpakken vil være lett å forflytte og kan benyttes på alle fronter av en brann. 

Startpakken består i hovedtrekk av: 

- Bærbar pumpe høytrykk 

- Føringsslanger med lav friksjon  

- Arbeidsslange med tilhørende små spredere som koples sammen (mini småsprederanlegg) 

 

Med utgangspunkt i innhentet tilbud håper søker å samle sammen netto kroner 100 000,-. 

 

Lesja Dovre brannvesen søker Lesja fjellstyre om kr 15 000,- . Likelydende søknad er sendt til Dovre 

Fjellstyre, Statskog, Joramo Bygdeallmenning, Bane Nord og ulike heimraster i Lesja / Dovre. 

 

 



 

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 

 

Tilgang til egnet utstyr for hurtig slokking av brann i utmark fremstår som svært nødvendig i de 

tilfellene hvor brann oppstår i områder hvor det er vanskelig å få fram ordinært utstyr. Innkjøp av 

utstyr som er egnet til bruk i utmark vil være viktig for å kunne ivareta allmenn sikkerhet, samt for å 

kunne redde materielle verdier i utmark.  

 

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. Det ble for 2018 avsatt 40 000,- til 

allmennyttige formål (sak 13/2018). Det gjenstår ikke ubrukte midler etter første søknadsomgang.  

 

Brannsjef Åge Tøndevoldshagen opplyser pr telefon at de ønsker at søknaden likevel behandles i 

førstkommende fjellstyremøte, da det pr i dag kun mangler svar fra to aktører før de kan gå videre i 

prosessen. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Lesja Dovre brannvesen gis ikke støtte til innkjøp av utstyr for hurtig slokking av brann i utmark, da 

det ikke gjenstår midler til allmennyttige tiltak i 2018. Brannvesenet henstilles til å søke på nytt i 

2019. 

 

MØTEBEHANDLING 

Lesja Dovre brannvesen søker om kr 15 000,- i støtte til innkjøp av utstyr for hurtig slokking av brann 

i utmark. Brannvesenet har fått tilsagn om midler fra andre aktører og som vil utbetales, dersom det er 

flere parter som bidrar med tilsvarende midler. Innkjøp av utstyr for slokking av brann i utmark er et 

viktig beredskapstiltak for å ivareta allmenn sikkerhet i blant annet statsallmenningene. Inntektene i 

2018 blir høyere enn budsjettert og gir rom for en økning av budsjettet til allmennyttige formål.  

 

VEDTAK 

Lesja Dovre brannvesen gis kr 15 000,- i støtte til innkjøp av utstyr for hurtig slokking av brann i 

utmark.  

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, 24.10.2018  

 

 

 

Elise Lyftingsmo 

Sekretær/fjelloppsyn 

  

 

Rett utskrift:  Lesja Dovre brannvesen 

  



 

MØTEBOK FOR LESJA FJELLSTYRE 

 

MØTEDATO:  MØTESTED:  MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TILSTEDE: 

23.10.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 

      Marit Rolstad 

Per Holseth  

      Einar Utgaard 

      Hanne Velure 

           

 

   

 

SAK:40/2018  ARK.NR: 141.4 SAKSBEHANDLER: Elise Lyftingsmo 

 

SØKNAD OM MIDLER TIL REALISERING AV HEILSKAPLEG STIG TIL 

UTSIKTSPUNKTET TUSSHEIM 

 

DOKUMENTER 

 

Lesja kommune – Søknad om støtte til realisering av heilskapleg stig til utsiktspunktet 

Tussheim 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

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 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. 

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 

Innanfor rammene av fjellovens § 11, 3. ledd med rundskriv er det fjellstyret som avgjer korleis 

midlane i fjellkassa skal brukas. Fjellstyret kan tildele midlar for å styrke næringsgrunnlaget i de 

bygdene som har rett til allmenningsbruk. Fjellstyret avgjer sjølve i kva slags form støtta skal gis. 

 

Etter rundskrivet kan fjellstyret tildele inntil 5% av bruttoinntekta til allmennyttige formål i bygdene 

som har rett til allmenningsbruk. Ønsker fjellstyret å gå utover disse rammene, må det innhentast 

godkjenning hos Statskog Sør-Norge. 

 

Lesja fjellstyre har vedtatt følgande retningslinjer for tildeling av midlar til allmennyttige formål: 

 



 

1. I samsvar med fjellovens føresegner i § 11, 3. ledd kan fjellstyret tildele midlar til 

allmennyttige formål i bygder som har rett til allmenningsbruk, dvs. det må være formål i 

Lesja kommune. 

2. Midlane skal gå til aktivitetar og opplæring som angår barn og unge; jakt, fiske, friluftsliv, 

idrett, musikk m.m. 

3. Andre tiltak som kommer heile bygda til gode. 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERINGER 

 

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 Veslhorrungen 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 

Veslhorrungen. 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.  

 

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. 

 

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. 

 

Vedtaket er einstemmig. 

 

Vedtaket kan i medhald av forvaltningslova § 28 påklagast av alle med rettsleg klageinteresse. Klagen 

må framsetjast skriftleg og grunngjevast. Den sendes Lesja fjellstyre, 2665 Lesja innan 3 veker frå 

kunngjering av vedtaket. 

 

 

Lesja, 24.10.2018  

 

 

 

Elise Lyftingsmo 

Sekretær/fjelloppsyn 

  

 

Rett utskrift:  Lesja kommune 
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23.10.2018  Fjellstyrekontoret Jann-Erik Dalum (leder) 

      Marit Rolstad 
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      Einar Utgaard 

      Hanne Velure 

           

 

   

 

SAK:41/2018  ARK.NR:   SAKSBEHANDLER: Tommy Sønsterud 

 
HENVENDELSE FRA KRISTOFFER HOLE – FJELLSTYRETS FORVALTNING AV 

BYGDEFOLKETS ARV 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Fjellstyret har mottatt følgende henvendelse fra Kristoffer Hole: 

Lesja Fjellstyrets oppgave er å forvalte bruksrettene på vegne av bygdefolket. Den daglige drift blir 

styrt via vedtak gjort av politisk valgt styre som er satt til å utføre dette i bygdefolkets ånd og 

interesse. 

Spørsmål 1: Med frislipp av garnfiske i en del fiskevann til utenbygds, har fjellstyret da også vurdert 

faren med at garn som har blitt brukt i andre vassdrag kan ha med seg uønskete egg og smådyr som 

kan infisere et ellers "rent" fiskevann? 

Spørsmål 2: Har fjellstyret pålagt utenbygds fiskere og båtbrukere å desinfisere garn, fiskeredskap og 

båter før de kan brukes i almenningene? 

Spørsmål 3: Mener fjellstyret at de forvalter bygdefolkets interesser godt når "hele verden" via 

internett ønskes velkommen til å komme for å vandre, fiske, campe og jakte? 

Spørsmål 4: Mener fjellstyret at med å invitere til økt ferdsel i sårbar natur forvalter dyrelivet på en 

god måte? 

 

Siden to av spørsmålene er mer prinsipielle så legges henvendelsen fram for fjellstyret for tilsvar.  

 

MØTEBEHANDLING 

Henvendelsen ble gjennomgått og diskutert. Administrasjonen sammenfatter et svar ut fra 

diskusjon. 

 

Lesja, 23.10.2018  
 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 

  



 

Lesja, 19.november 2018 

 

 

 

SVAR PÅ HENVENDELSE FRA KRISTOFFER HOLE –  

FJELLSTYRETS FORVALTNING AV BYGDEFOLKETS ARV 

 

 

Viser til e-post sendt 28. juli 2018 med spørsmål til fjellstyret og forvaltning av statsallmenningene. 

 

1. Med frislipp av garnfiske i en del fiskevann til utenbygds, har fjellstyret da også vurdert faren 

med at garn som har blitt brukt i andre vassdrag kan ha med seg uønskete egg og smådyr som 

kan infisere et ellers "rent" fiskevann? 

 

Ja det har vært vurdert, og derfor er det og med i fiskereglene at fiskeredskap skal desinfiseres 

hvis de har vært brukt i andre vassdrag. 

 

2. Har fjellstyret pålagt utenbygds fiskere og båtbrukere å desinfisere garn, fiskeredskap og 

båter før de kan brukes i almenningene? 

 

Ja, se fiskereglene § 5, 7 ledd: Fiskeredskaper som har vært brukt i andre vassdrag enn Lågen-, 

Otta-, Rauma-, Aura- og Driva-vassdraget, eller i utlandet, skal desinfiseres før det brukes i 

Dalsida statsallmenning eller Lordalen statsallmenning. 

 

I tillegg gjelder Mattilsynets forskrifter i forhold til bekjemping av Gyrodactylus salaris i 

Rauma med sideelver og Driva med sideelver. 

 

3. Mener fjellstyret at de forvalter bygdefolkets interesser godt når "hele verden" via internett 

ønskes velkommen til å komme for å vandre, fiske, campe og jakte? 

 

Lesja rår over større ressurser enn vi kan bruke selv, derfor må vi slippe til utenbygdsboende 

der det er rom for det. Fjellstyret skal arbeide for å sikre at allmenningene blir brukt på en 

måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern og friluftsinteressene. Det er 

et faktum at samfunn som Lesja skal overleve må det og skapes verdier av det som finnes 

lokalt. Når en vet at en fisker legger igjen 10-12 ganger kortverdien i andre tjenester lokalt så 

blir ringvirkningene av fiske verdifulle for lokalsamfunnet. Som det fremkommer av 

diagrammet under så er det ingen stor økning i fiskekortsalget på statsallmenningene i Lesja 

over tid. Eksempelvis var det i 2002 solgt 993 fiskekort, mens det i 2017 var solgt 908 stk. 

Antall solgte garnkort til utenbygdsboende er like stort i 2017 som i 2010. En åpning for mer 

garnfiske til utenbygdsboende har ikke ført en stor økning i antall solgte kort.  De som løser 

garnkort er i all hovedsak utflytta Lesjinger og hytteeiere som ikke er innenbygdsboende. Når 

fiskereglene var fastsatt i 2012 ble det gjennomført en høring og det ble oppfordret til å 

komme med innspill under et åpent møte på bygdetunet. De vatna som har vært mest 

attraktive for bygdefolket er fortsatt forbeholdt innenbygdsboende.  

 



 

 
 

For å forvalte villrein i et langsiktig perspektiv er en avhengig av å kunne balansere bestand så 

langt det er mulig. Resultatet av en feilslått forvaltning fikk en merke godt i Lesja på 50-60 

tallet når bestand i Snøhettaområdet ble altfor stor. Resultatet ble snaugnagde fjell og rein som 

sulta i hjel til bestand gikk ned. Slik kvotene er så må en slippe til utenbygdsboende for å få 

tatt ut en tilstrekkelig del av stamma i forhold til beiteressursene.  

 

4. Mener fjellstyret at med å invitere til økt ferdsel i sårbar natur forvalter dyrelivet på en god 

måte?  

 

Det er økt ferdsel i fjellområdene våre som en del av allemannsretten, noe fjellstyret ikke kan 

gjøre stort med om en hadde ønsket det.  

 

Håper disse svarene gir deg svar på dine spørsmål. 

 

Hilsen  

 

       

Jann Erik Dalum      

Styreleder      Tommy Sønsterud 

       Daglig leder/Fjelloppsyn 
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Referatsakene ble gjennomgått og medlemmene orientert. 

 

 

Lesja, 23.10.2018  
 

Tommy Sønsterud  

Daglig leder/Fjelloppsyn 
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