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Føreord 
Årsmeldinga for 2013 er hovudsakleg utforma etter den malen som har vore nytta dei seinare 

åra.   

Den er ei samanfatning av den forvaltninga fjellstyret har utøvd, og eit forsøk på å beskrive 

den aktiviteten det har vore i fjellstyret siste året.  Den er vidare ei oppsummering av den 

uteaktiviteten oppsynet og andre tilsette for fjellstyret har utført gjennom året, og denne delen 

byggjer i første rekkje på registreringar og inntrykk frå dei.  Det er eit mål at årsmeldinga skal 

innehalde faktaopplysningar som er allment interessante og relevante, og på den måten også 

for seinare kunne ha ei viss historisk interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forsidebildet:  Saubua i Veodalen (foto, dette og resten av bilda i årsmeldinga: Odd Repp) 

Dette vert sagt at det er den mest forseggjorde steinbua i Lomsfjella, samstundes som den må vera ei 

av dei største med innvendige mål på 3 x 3,2 meter.  Det skal vera same mannen som mura den, som 

var murmester da steinfjøset på prestegarden i Lom vart oppført.  Han heitte Sjur Vehlsæter og var frå 

Søre Lia.  Steinbua ligg i tilknyting til ei gamal innhegning av steingjerde, og det er også tufter etter 

andre hus som har vore her.  Bua har nok i første rekkje vore ei gjetarbu.  Den vart restaurert med nytt 

tak og dør i 1973.  Siste hausten vart døra skifta ut att med ei ny.  Det er open eldstad og sengebriskar i 

bua, og den står open til allment bruk. 
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1.   FJELLSTYRET - ADMINISTRASJONEN. 
 

Fjellstyresamansetjing og administrasjon, arbeidsmiljø og 

likestilling. 

Lom fjellstyre forvaltar bruksrettane, med unntak av virkesretten, i 

Vårdalen, Visdalen og Leir- og Bøverdalen statsallmenning i Lom 

kommune.  Det totale arealet er på ca. 1,2 mill. dekar og utgjer ca. 

62 % av heile arealet i kommunen.  Fjellstyret består av 5 

medlemer valde av kommunestyret, som også vel leiar og 

nestleiar.  Valperioden fylgjer kommunevalet, og for perioden 

2011-2015 vart desse medlemene valde: 

 

medlemer   personlege varamedlemer 

 Erik Frisvold (leiar)  Bjørn Ola Vaagaasarøygard 

Ellen Olasveen  Jeanette Schakenda 

 Bjørnar Brustuen  Arnstein Rusten 

Sigrun Garmo   Harald Onsum Berg 

Magnar Mundhjeld  Hans Brimi 

 

Administrasjonen er lokalisert på Norsk Fjellmuseum, og i 2013 

har det vore desse tilsette:  

- Odd Repp - fast tilsett som fjelloppsyn og dagleg leiar. 

- Magny Hilde - fast tilsett i 40 % stilling som 

kontormedarbeidar. 

- Åsmund Galde - fast tilsett som sesonghjelp i perioden 1.6. – 

31.10. 

- Eilev Hellekveen – mellombels tilsett som sesongoppsyn for 

perioden 20.6. – 20.8.   

 

Odd Repp var sjukmeldt heilt eller delvis i perioden frå den 13.2. 

til den 8.4.  Åsmund vart innleigd og utførte ein del oppdrag som 

måtte gjerast i dette tidsrommet.  I tillegg til dette var det innleigd 

ekstra hjelp nokre få dagar til vedkapping og skjøtselsarbeid 

 

Det er utarbeidd og vedteke HMS-rutinar for dei tilsette, samt at 

det er laga risikoanalyser og handlingsplanar. 

Ingen av dei tilsette var utsett for ulykker eller skader i samband 

med utføringa av sitt arbeid i 2013. Styret meiner arbeidsmiljøet i 

fjellstyret er bra.  Personalpolitikken vert rekna for å vera 

kjønnsnøytral på alle område.  Arbeidstid og løn er regulert 

gjennom sentrale og lokale avtaler. 

 

Ytre miljø. 

Verksemda fører i liten grad til forureining av det ytre miljø. 

Verksemda driv kjeldesortering.  Spesialavfall vart teke vare på og 

innlevert på miljøstasjonen i Lom. 

 

Møte og synfaringar. 

Det vart halde 6 fjellstyremøte og behandla 58 saker i 2013, 

nøyaktig det same sakstalet som i 2012.  Fjellstyremøta har vore 
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6 fjellstyremøte 

 

58 saker til 

behandling 

 

 

 

 

 



 

opne møte.   Sakene fordelte seg slik på dei ymse saksområda 

(saker i 2012 i parantes): 

 

Jakt/vilt  8  (9)  Fiske/friluftsliv   4  (3) 

Motorferdsel  0  (0)  Stønadsøknader   6  (7) 

Grunndisponering 4  (5)  Seter/bruksr.saker     21 (17) 

Adm./interne saker     6  (4)  Fritidshytter    2  (3) 

Høyringssaker  1  (3)  Referatsaker    6  (7) 

 

Fjellstyret hadde to felles synfaringer med Statskog og kommunen 

dette året, den 10. juni. og den 2. september.  I juni var det 

synfaring knytt vesentleg til setersaker, og fjellstyret var innom 

seterstulane Netoseter, Prestseter og Ytterdalsseter.  Synfaringa i 

september var i 

tilknyting til 

planane om om-

legginga av seter-

vegen forbi 

Nordseter, og 

synfaring og 

orientering om 

Smådalsutbygginga 

v/Jan Harald Bakke 

frå Eidefoss. 

 

 

Fjelloppsynet 

deltok på ei 

synfaring ved 

Ostjønnen på 

Tessosen med 

kommunen og 

Glommen og 

Laagen 

brukseierforening 

saman med 

representantar frå 

brukarinteressene 

både i Lom og Vågå den 12. juni.  Synfaringa galdt bygging av ein 

eventuell terskel ved Ostjønnen i samband med fornyinga av 

konsesjonen for Tesse-reguleringa. 
 

Representasjon og kurs for fjellstyremedl./adm..   
På årsmøtet for Fjellstyrene i Oppland på Grimsbu i Folldal, den 

11. og 12. april deltok Erik Frisvold.  Den 12. og 13. november 

arrangerte sambandet eit landsomfattande seterseminar på Øyer, 

der Erik Frisvold, Ellen Olasveen, Magny Hilde og Odd Repp 

deltok. 

 

To felles synfaringar 

med Statskog 
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Årsmøte for 

Fjellstyrene i 

Oppland i Folldal 

den 11. og 12. april 

 

Seterseminar i Øyer 

den 12. og 13. nov. 

Bilde 1: Tunnelinnslaget i Nåvårsetermorka. 



 

I Tilsynsutvalet for Jotunheimen nasjonalpark i Lom kommune, 

som har fem representantar, har fjellstyret vore representert ved 

Sigrun Garmo i perioden 2011-2015. Anne Lise Marstein har vore 

leiar for utvalet.  Det har ikkje vore møte i utvalet i 2013. Det 

møtte heller ingen frå tilsynsutvalet på det årlege møtet for det 

fagleg rådgjevande utvalet, som var i Luster den 12. sept. 

  

Fjelloppsyn Odd Repp har representert fjellstyret og vore sekretær 

både i Garmo og i Bøverdalen viltområde.  Det vart halde eitt 

møte i kvart av dei to viltutvala for å søkje om kvotar og fordele 

dyr på jaktfelta. 

 

 

2. OPPSYNSTENESTE. 
 

Oppsynsteneste, tenestesal til SNO og anna utført feltarbeid. 

Refusjonen for oppsyn i statsallmenningen over 

Landbruksdepartementet sitt budsjett var på kr.341.458, ein auke 

på 4,5 % frå året før.  Av feltarbeid vart det totalt utført ca. 230 

dagsverk. 

 

Statens naturoppsyn hadde eit tenestekjøp for oppsynsverksemd i 

verneområda på totalt kr.265.060.  Av dette galdt kr. 205.000 i 

Jotunheimen og det resterande for oppsyn i Breheimen.  I tillegg 

til dette utførte fjellstyret skjøtselsarbeid for kr. 40.000 i 

Jotunheimen, og jervsporing for SNO for kr. 20.000, slik at det 

totale tenestesalet til SNO vart på kr. 325.060. Den sentralt avtala 

timeprisen for tenestesal til SNO var på kr. 520,- .  Medrekna 

pålagte møter, samlingar og kontorarbeid, utførte fjelloppsynet 

totalt  83 dagsverk for SNO i verneområde.   

Utført skjøtselsarbeid i verneområda er omtala under avsnitta om 

desse. 

 
Diagram 1: Fordeling av utført arbeid for alle fjellstyretilsette i 2013 
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Fjelloppsynet hadde tilsynet med snøputa ved Sognefjellshytta att 

for NVE, og tok snømålingar her gjennom vinteren fram til 

avsmeltinga var ferdig i juni.  I tillegg til dette var fjelloppsynet 

med NVE sine folk på akkumulasjonsmålingane om våren både på 

Hellstugubreen, Storbreen og Gråsubreen. Frå hytta på 

Gråsuranden vart det samstundes frakta ut att ein god del søppel.  

 

Utført vedlikehaldsarbeid på hyttene til fjellstyret og 

fiskekultivering mm. utført av oppsynsmannskapet, er nemnt 

andre stader i årsmeldinga. 

 

Rekrutteringstiltak og samarbeid med skular. 

Fjellstyret var medarrangør att på vinterfestivalen "Barske 

Glæder" på Norsk Fjellmuseum den 8. mars, der alle 5. 

klassingane i Vågå, Skjåk og Lom var inviterte.  Dette er eit 

fellestiltak mellom dei fleste som er lokaliserte på Fjellmuseet, og 

siste åra med god hjelp frå folk frå Villreinsenteret på Hjerkinn, 

som nå har pågått i mange år. 

 

Familiefiskedagen på Bøverkinnhalsen vart arrangert sundag den 

30. juni i lettskya, mildt opphaldsver.  Frammøtet var på vel 50 

personar, der dei fleste gjekk naturstigen og deltok i trekkinga av 

eit gratis fiskekort og premiar til alle barna.  

 

Turopplegget Wild-X over to dagar for deltakarar frå Antirasistisk 

Senter, med stønad frå Fjellstyresambandet, vart gjennomført som 

tidlegare.  Gruppa var avgrensa til ca. 30 personar slik vi hadde 

sett krav om. 

Fredag den 12. 

juli gjekk turen 

til Galdhøpiggen, 

og etterfylgjande 

laurdag til 

Dummdalsgrot-

tene.  Åsmund og 

Odd var med 

gruppa til Piggen, 

og saman med 

guidar frå 

Naturopplevingar 

var Odd med dei 

i Dummdalen.  Det var full klaff med veret den dagen gruppa var 

på topptur, men på nedturen frå sjølve toppen hadde vi eit stygt 

uhell. Uvettig oppførsel førte til at ein av deltakarane stupte stygt i 

steinurda nedunder toppen.  Han vart såpass medteken at vi fann 

det rettast å rekvirere Luftambulansen til han.  Dette var på tur 

mot Hurrungane og passerte tilfeldigvis nettopp forbi langsetter 

Bøverdalen, slik at den berre svinga innom og var på plass om lag 
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Wild-X-turen ned att 

frå Piggen 

Bilde 2: Fargerik gjeng frå WildX på Piggen. 



 

fem minutt etter oppkalling og tok den skadde ned til Juvasshytta 

for transport vidare ned til dokter i Lom. Heldigvis gjekk det bra 

med guten, som mørbanka returnerte att til leiren på kvelden.   

 

Den årlege overnattingsturen til Grønbua i Veodalen med alle 7. 

klassingane i Lom var den 3. og 4. september. Turen starta med 

besøk på settefiskanlegget i Randsverk.  Deretter var elevane med 

og sette ut settefisk i Veo og på Steinbuvatnet.  På Steinbuvatnet 

vart det i tillegg sett ut garn for å få fisk til prøvetaking med 

elevane dagen etter, og til grilling. Elevane fekk elles orientering 

om gamle kulturminne i området, om utviklinga av turismen, og 

om den lange tradisjonen med beitebruk i dalen.  Det var 

vandretur for å sjå på gamal gravplass på høgda mot Smådalen, og 

fisking/grilling på kveldstid.  Dette året var vi tilgodesett med eit 

strålande ver, klart og stilt opphaldsver. 

 
Bilde 3: Mattid! Frå Veodalsturen med 7. klasse ved Grønbua. 

 
 

På hausten den 19. september hadde vi med 8. klasse frå Skjåk 

ungdomsskule på bretur til Bøverbreen.  Elevane fekk ei innføring 

i sikker oppførsel på bre, bruk av tau og utstyr som er nødvendig 

for lett brevandring, og det vart ein liten tur inn på blåisen for å sjå 

på sprekkdanning og isformasjonane.  

                 

Kurs og fagsamlingar for tilsette. 

Fagsamlinga for fjelloppsynet og tilsette i fjellstyra var på 

Gardermoen den 13. februar, der Magny Hilde deltok.   

 

Den 5. juni vart det arrangert eit ”rovfugl”-kurs for SNO og fjell-

oppsynet på Bessheim med ca. 30 deltakarar frå heile dalen, der 

Åsmund og Odd deltok.   

 

Rapportar – samarbeidet med SNO. 

Det har vore eit godt samarbeid med SNO.  Oppsyn- og skjøtsels-

arbeidet har vore planlagt i fellesskap, og skjøtselsarbeidet for det 

meste også utført i fellesskap.  Jervsporinga skjedde i samråd med, 
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"Rovfugl"-kurs i 

Sjodalen den 5. juni 

 



 

og under leiing av Esben Bø i SNO.  Feltdagbøker over alt arbeid 

for SNO vart innsendt innan den 10. nov., som avtala. 

 

Det vart rapportert ei sak til politiet. Dette galdt brot på 

fiskereglane.  Men som vanleg var det ein del saker med laushund 

i bandtvangstida som vart "oppgjort på staden".  

  

3. DYRKING, SETER OG BEITEBRUK. 
Setersaker. 

Det var inga ny-utvisning av seter.  Fjellstyret vedtok  frifall av tre 

setrer på Neto.  Dette galdt setrene til Uppistugun Krogstad og 

Teigen på Reppen i Skjåk, og setra til Byrset ved Nes-gardane i 

Lom.  Setra til U.Krogstad fall i det fri etter § 2 i fjellova, medan 

det for dei to andre var frifall etter § 22.  Med bakgrunn i 

storleiken og kvaliteten på seterkveene vart ikkje setrene etter 

Teigen og Byrset lyste ledige for andre bruksrettshavarar, da 

kveene var små og lite hensiktsmessige for seterdrift etter dagens 

forhold.  Setra etter U.Krogstad vil bli lyst ledig for andre som kan 

dokumentere behov for seter. 

 

Klagebehandlinga av frifallsvedtaket om Skånsar seter i Solhell 

vart avgjort, der Statens landbruksforvaltning gav fjellstyret 

medhald i at setra hadde falle i det fri, og avviste klagen. 

 

Det vart gjeve løyve til restaurering av seterhuset til Nordigard 

Synstnes på Ytterdalen, til eit lite på påbygg på det eine seterhuset 

til Nordre Lyngved på Nordseter, og til utviding av seterfjøset hos 

Nørdre Runningen i Smørlia. 

 

Det vart arbeidt vidare med rulleringa av seterregisteret, og dette 

vil utløyse fleire saker som fjellstyret må gripe fatt i. 

  

Tilleggsjord. 

Det vart ikkje utvist noko nytt areal for dyrkingsjord i 2013, men 

nokre felt og seterkveer, som hadde falle i det fri, vart tildelt andre 

brukarar.  Dyrkingsfeltet som hadde tilhøyrt Brekka i Smørlia, vart 

utvist til Einarsvoll, seterkveene på Ytterdalen som Ekre hadde, 

vart utvist til Synstnes Midtre som kulturbeite, og seterkvea etter 

Byrset på Neto vart utvist til Øvre Holø som kulturbeite.  Ein 

søknad frå Berit Risheim om å få utvist eit nytt areal til kulturbeite 

for sau på Netoseter vart avvist.  Dette er til klagebehandling i 

Statens landbruksforvaltning. 

 

Fellesdrifter og beitebruk. 

I fellesdrifta i Veodalen var det med 189 dyr frå 15 brukarar.  

Dette var ein auke på 27 dyr frå 2012.  Ein dyreeigar var 

utanbygds og betalte hamneleige for sine dyr.  Georg Sole hadde 

ansvaret for tilsynet med storfedrifta.  Det var ikkje noko uhell i 

beitesesongen. Fjellstyret løyvde kr.30.000 i driftstilskot til 

beitelaget.  

 

 

Ei sak om fiske 

politianmeldt 

 

 

 

 

 

 

Frifallsvedtak om 3 

setrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medhald til fjell-

styret i klagesak om 

frifallsvedtak 

 

 

To byggesaker på 

seter 

 

 

 

 

 

 

 

Tre seterkveer falt i 

det fri utvist til nye 

brukarar som beite 

 

 

Avslag på søknad om 

nyutvisning til beite 

 

 

 

 

 

 

189 dyr i fellesdrifta 

i Veodalen 

 



 

 

I Gjendeområdet var det, som tidlegare, Storådalen beitelag som 

organiserte og stod for fellesdrifta, med Roald Ramen og Per 

Morten Mork som gjetarar på deltid.  Det vart sleppt 103 dyr frå 

14 brukarar.  Eitt dyr fanst ikkje att og gjekk tapt under 

beitesesongen.  

Før beitesesongen inviterte fjellstyret til eit felles møte den 24. 

april mellom styret i beitelaget og representantar frå både Vågå og 

Lom fjellstyre.  Bakgrunnen for møtet var misnøye frå vagverer 

med at storfeet beitte mykje i området rundt Vågåbua, og var til 

sjenanse for fiskarar som brukte hytta.  Lom fjellstyre meinte at 

kommunegrensa ikkje var noko naturleg skilje for beiteområdet, 

og at beitedyra ved vestenden av Gjende i ein viss grad alltid 

hadde brukt området aust for Svartdalsbekken.  Det vart likevel 

lova å intensivere gjetinga, og å endre noko på rutinane for drifta, 

som resulterte i at beitedyra i langt mindre grad enn før brukte 

området aust for Svartdøla sommaren 2013, og misnøya stilna.  

Fjelloppsynet transporterte ut nye materialar på vinterføre til 

reparasjon av gjerdet både ved Høgstulen og i Veslådalen 

Fjellstyret løyvde kr. 25.000 i tilskot til fellesdrifta.  

 

Fjellstyret fekk laga ein enkel orienteringsfolder om beitebruk og 

kva for reglar som gjeld for dette, både vedtekne og uskrivne, før 

beitesesongen starta.  Denne vart distribuert til alle beitebrukarar i 

kommunen, og attendemeldingane til fjellstyret om denne var 

udelt positive.  Fjellstyret fekk heller ikkje klagar på uvettig 

slepping eller inntrenging på framande beiteområde denne 

sesongen. 

 

Tamreinbeite. 

Lom tamreinlag brukte heile allmenningen på sørsida av Ottaelva 

som beiteområde.  Laget hadde ein vinterflokk på 2.421 dyr.  

Beitemønsteret var i hovudsak som tidlegare.  Beitet i den heimre 

delen av allmenningen vart nytta ein god del etter den fristen som 

er sett i avtala mellom tamreinlaget og fjellstyret.  Det kom ikkje 

melding frå setereigarar om vesentlege eller spesielle skader på  

 
Bilde 4: Driving av tamreinflokken ved Krossbu i januar. 
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gjerde eller kveer/dyrkingsparsellar som skuldast tamreinen. 

 

Perioden for hamneleigekontrakta gjekk ut med 2013.  Fjellstyret 

gjekk inn for framleis utleige til tamreinbeite, og forslag til ny 

avtale vart sendt tamreinlaget på slutten av året.  Den einaste 

endringa i avtala var at den faste summen som utgjer ein del av 

leigeprisen og var på kr. 56.000, skulle regulerast i samsvar med 

kpi. frå SSB.  Denne skulle deretter regulerast for kvart år. 

 

4.  ANNA AREALDISPONERING – 

VERNEOMRÅDE. 
Fritidshytter. 

Det vart ikkje utvist noko nytt feste til fritidshytte, men seterhusa 

til Gjeisar i Solhell vart omdisponert til fritidshytte, i samsvar med 

fjellstyret si tilråding.   

 

Turistanlegg. 

På Sognefjell turisthytte vart hovudbygningen og det nye 

losjibygget bygt saman med ein spesiell og spennande 

konstruksjon, som skal innehalde m.a. offentleg toalett og areal for 

allmenn informasjon.  Tiltaket er eit samarbeid mellom turisthytta 

og Vegvesenet sitt prosjekt ”Nasjonale turistvegar”.  

Toalettanlegget skal erstatte det som til nå har vore på Mefjellet.  

Det vart også oppført privatbustad for eigarane av turisthytta like 

bortanfor der den gamle vervarslingsstasjonen låg. 

 

På ei synfaring saman med 

Vegvesenet og Trond Berger frå 

Statskog såg også fjelloppsynet på 

ei utviding av vegen med ei 

parkeringslomme litt aust for 

høgste Fantesteinen.  Dette for å 

auke parkeringskapasiteten på det 

høgste punktet av vegen, og gjera 

dette punktet noko mindre 

trafikkfarleg. 

 

Bøvertun turisthotell vart seld til 

nye eigarar. 

 

Klimapark2469 fekk lagt ut 

gangbaner frå bilvegen og heilt 

fram til Juvfonna.  Desse hadde 

universell utforming slik at det er 

mogleg også å bruke rullestol heilt 

fram til fonna. På stigen vidare 

mot Kjelbreen er det utført mykje 

murarbeid for å leggje denne betre 

til rette for allmenn bruk, og det er 

laga ein platting ved endepunket.  

 

Forhandling om ny 

hamneleigekontrakt 

med tamreinlaget 
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Bilde 5: Dramatiske kulissar ved 

operaforestillinga ved  Kjelbreen. 



 

Her vart det arrangert ei operaforestilling den 24. august med godt 

publikumsoppslutning, og fullklaff med veret gjorde 

arrangementet til ei stor oppleving for dei frammøtte. 

 

På Juvasshytta vart spisesalen utvida med eit tilbygg mot Juvflya, 

og ein klatrevegg ved vestre gavlveggen av hovudbygningen.  

Utvidinga av spisesalen hadde ei spennande utforming med store 

vindauge med utsikt mot Piggen.  

 

Anna arealdisponering – kraftutbygging. 

Det var ikkje til behandling nokor sak som galdt anna 

arealdisponering i allmenningen. 

 

Utbygginga av Smådøla vart sett i gang i mars 2013, og pågjekk 

for fullt resten av året.  Brakkerigg med forlegningsbrakker og 

kontorfløyer vart etablert ovafor dyrkingane ut mot Tesse ved 

Smådøla.  Leidningsgrøft vart grave langs vegen heile strekninga 

frå Tessosen til Nåvårseter, og fire nye trafokioskar vart oppførte 

på denne strekninga.  Dette arbeidet og den store anleggstrafikken 

sette sitt preg på trafikkbildet langs Tesse denne sommaren. 

 

Verneområda i allmenningen. 

Jotunheimen nasjonalpark. 

Mai Bakken frå Lom kommune var leiar i Områdestyret for 

Jotunheimen nasjonalpark.  Oppsynskorpset i nasjonalparken var 

det same som åra før, og Ingvild Øyjordet arbeidde som 

naturrettleiar i parken.  

 

Oppsynet utførte skjøtselsoppgåver i Gjendebuområdet att i 

samsvar med skjøtselsplanen, rydding og brenning av kratt og 

einer.  Vidare vart det lagt gangbaner på ein del av strekninga av 
 

Bilde 6: Lydhøyre deltakarar på slåttekurs i Gjendebu. 

 
stigen mot Storådalen langs samlekvea til beitelaget.  Helga den 

17. og 18. august vart det halde slåttekurs og slåttedugnad på den 
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gamle seterkvea, der nasjonalparkforvaltarane, fleire frå oppsyna 

og fleire frå beitelaget deltok.  

 

Dei stadene der det hadde vore utført skjøtselsarbeid på stigane 

vart ettersett og grøftene reinska for lausmasser både i forkant og 

mot slutten av sommaren.   

 

”Galdhøpiggrennet” vart arrangert laurdag den 6. april. Trass i at 

det i år var ei ny klasse for alpin, var deltakartalet dette året lågare 

enn før, berre på vel 200 stk. Verforholda var ruskete frå start, og 

starten på klassa Uppåne vart flytta ned til den gamle damestarten.  

Ut over dagen betra forholda seg noko, og resten av deltakarane 

vart sendte i vegen frå toppstartplassen.  Det var ikkje noko uhell 

under rennet, og oppryddinga i løypa vart gjort straks etter 

avslutninga av rennet. 

 

Besseggenløpet frå Memurubu til Gjendesheim vart arrangert den 

29. juni og 50 personar fullførte løpet.    

 

Motbakkeløpet ”Galdhøpiggen Opp” vart arrangert same dagen 

som Besseggenløpet, den 29. juni. Totalt i konkurranse- og 

trimklassa deltok det 42 personar.  Verforholda var årsak til at 

målgangen i år som i fjor måtte flyttast ned til ca. 1950 m.o.h.  

 

Breheimen nasjonalpark m/tilliggjande verneområde. 

I områdestyret for Breheimen nasjonalpark har ordførar Bjarne 

Eiolf Holø vore Lom sin representant.  

 

På brua over Høya på vegen opp til Bukkebotn, som vart bygt i 

tilknyting til kraftutbygginga i Vest-Jotunheimen på slutten av 

1950-åra, vart alt treverket skifta ut.  Materialkostnadane og  
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Bilde 7: Frå arbeidet med brua over Høya. 



 

transporten vart dekt av midlar over nasjonalparkbudsjettet, medan 

fjelloppsynet organiserte arbeidet og saman med SNO stod for det 

praktiske arbeidet.  Restmaterialar og avfallet etter den gamle er 

ikkje frakta ut att ennå. 

 

Ved Høydalsseter vart omsider den lenge planlagte 

parkeringsplassen endeleg realisert, og nå står att berre ei 

skikkeleg inngjerding av denne før den kan takast i bruk.  Så lenge 

det er aktiv setring med geit i området, er det heilt nødvendig at 

plassen vert gjerda inn . 

 

I Dummdalen vart det lagt ut gangbaner over myrdraget nedanfor 

dei gamle setertuftene, og laga til ein bålplass med nokre benkar 

og bålpanne ved dei store steinane her på oversida av råket.  Det er 

stor trafikk til Dummdalsgrottene i heile berrmarkssesongen, og 

tiltaket er ei tilrettelegging for å kanalisere ferdselen og unngå 

etablering av bålplassar mange stader i terrenget. 

 

5. EIGNE HYTTER OG ANLEGG. 
Fjellstyrehyttene. 

Fjellstyret hadde 8 hytter som var disponible for utleige heile året 

eller delar av året i 2013: 

Bøvertjønnen, Heranosbua, Grønbua, Langvassbua, Veslfjellbua, 

Storådalshytta, Gjendehytta og steinbua i Memurubu. 

 

Frå rekordåret på 171 utleigedøgn i fjor, gjekk denne ned til 143 

døgn i 2013.  Halvparten eller 72 døgn var til utanbygdsbuande.  

Brutto leigeinntekt vart på kr. 46.720.  Diagram 2 syner utleiga 

over året på dei forskjellige hyttene. 
 

Diagram 2: Utleiga av hyttene gjennom året 

 
           

Det vart laga ny dør og sett inn i Saubua i Veodalen.  På dei andre 

hyttene vart det ikkje utført noko større reparasjonsarbeid, men 
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143 utleigedøgn 
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på kr. 46.720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny dør i Saubua 

 



 

vanleg vedlikehaldsarbeid som måling/beising og golvlakking 

m.m. vart gjort på fleire. Vidare vart det hogd ved, pakka i sekkar 

og lagt opp lager ved garasjen for dei neste to åra. 

 

På alle hyttene vart det sett opp kodeboksar for å ha nøklane til 

hyttene i.  Når leigetakarane har betalt for opphaldet, får dei 

opplyst koden og slepp innom kontoret eller andre plassar for å 

hente nøkkel til hyttene.  Dette har forenkla administrasjonen med 

utleiga mykje.  Kodene på boksane vil bli endra for kvart år. 

 

Joflyvegen. 

Det vart utført enkelt vedlikehaldsarbeid på vegen etter 

vårløysinga.  Til dette vart det nytta masse frå gruslageret i 

Smådalen. 

 

 

6. VILTSTELL OG JAKT. 
Småvilt. 

Lirypetakseringa vart gjennomført berre i Veodalen og Solhell.  

Veodalen vart vedteke freda for rypejakt før trekkinga av jakta 

skjedde i april, for å fortsetje denne frå 2012 slik at det vart to 

sesongar med freding.  Resultatet av takseringa i Veodalen var 

dårleg, medan det for Solhell var over middels bra.  Med bakgrunn 

i ei totalvurdering av bestandsforholda i heile allmenningen vart 

det sett ein dagskvote på to ryper pr. jeger pr. dag.  

 

Jaktstart var som før, den 15. 

september, og det var 

vinterjakt på rype ut februar 

månad.  Med unntak av eit par 

dagar heilt i starten av jakta, 

var det eit strålande jaktver 

mykje av tida både i 

september og oktober.  Dei 

fleste jegerane var godt nøgde 

med resultatet av jakta, og 

inntrykket av bestandsforholda var ein oppgang både for lirype og 

fjellrype.   

 

Det var som før avgrensa kortsal til jegerar utan hund i perioden 

15. – 28.9. Perioden var delt i to med ein kvote på 75 kort for kvar 

veke.  Frå den 29.9. var det fritt kortsal.  For utanbygds jegerar 

med hund, var jaktordninga som tidlegare, med ein kvote på 40 

kort dei to første vekene av jakta.  Søknadsfristen for båe 

kategoriar var den 1. april.   

 

Det  var 156 utanbygds jegerar som søkte om småviltjakt med 

hund, og 146 utanbygds jegerar utan hund.  Båe tala var ein liten 

nedgang frå 2012. 
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med hund 
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utan hund 

 

 

 

 

Bilde 8: Strålande jaktver det meste 

av hausten. 



 

 

Det vart totalt selt 376 jaktkort, ein auke på 57 kort frå 2012.  

Fordelinga mellom innanbygds og utanbygds var 92 kort til 

innanbygds og 284 kort til utanbygds jegerar. Det var ei endring 

av korttypane før sesongen, så salet kan ikkje direkte samanliknast 

med fjoråret.  For jakt med hund vart det selt 57 kort, medan det 

for jakt utan hund vart selt 319 kort.  To jegerar nytta seg av 

tilbodet om gratis jaktkort for fyrstegongs-jegerar, ein 

innanbygdsbuande og ein utanbygdsbuande jeger.  Salet av 

jaktkort på internett utgjer ein stor del av det totale salet som ikkje 

går om fjellstyrekontoret. 
 

Bruttoinntekta av kortsalet auka vesentleg att dette året, og vart på 

kr.185.165, mot kr. 154.085 året før. Auken skuldast både auka 

kortsal og prisauken som vart gjort før sesongen. Prisane hadde da 

ikkje vore justerte sidan i 2009.  Desse prisane vart vedtekne 

f.o.m. 2013: 

 
Tabell 1: Kortprisar for småviltjakt. 

 

Elles galdt dette for prisfastsetjinga: 

 

Utanbygdsbuande med hund i perioden 15.-21.9. og perioden 22.-

28.9, og harejegerar i perioden 11.10.-20.10: kr. 900. 

Harejakt m/hund for utanbygdsbuande frå den 11.10. og ut 

sesongen (23.12. m/hund): kr.900, og frå den 21.10. og ut 

sesongen kr.750. 

Dei som løyser berre dagskort for ein eller fleire dagar, må betale 

full pris for sesongkortet etter den regulerte perioden, dersom dei 

ynskjer å løyse dette. Dei som løyser vekeskort, får tilbod om 

sesongkort til halv pris, altså eit tillegg på kr. 450 til prisen på 

vekeskortet, dersom dei ynskjer å løyse sesongkort etter den 

regulerte perioden. 

Sesongkort for jakt med hund gjeld også for jakt utan hund i 

månadene januar og februar (innanbygdsbuande og utanbygds 

harejegerar). 

 
Tabell 2: Fangststatistikk for rype 2012 (2011 i parantes).  

Korttype 
Innanbygds u/hund Innanbygds m/hund Utanbygds u/hund 

1-døgn 85 120 170 

Veke  350 450 700 

Sesong 450 550 900 

Jegergruppe Vilt/jeger Dagar/jeger Vilt/dag Svar-% 

Innanbygds utan hund 3,4 (3,2) 5,5 (4,3) 0,6 (1,2) 21,4 (26,3) 

Innanbygds med hund 4,2 (3,2) 5,3 (4,3) 0,8 (0,7) 15,0 (23,3) 

Utanbygds utan hund 2,1 (1,7) 3,3 (2,9) 0,6 (0,6) 58,4 (35,8) 

Utanbygds med hund 3,2 (1,7) 3,4 (2,1) 0,9 (0,8) 80,0 (75,0) 
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Tabell 2 syner jaktstatistikken for jaktåret 2012/2013, da 

fangstrapportane frå 2013/2014 ennå ikkje er innkomne. 

 
Tabell 3: Fangststatistikk for hare 2012 (2011  i parantes). 

 

Statistikken syner at det jaktåret 2012/13 var ein liten oppgang 

både i jaktintensiteten og i jaktutbyttet for alle jegergruppene 

unnateke harejegerane 

 

Villrein. 

Fellingskvoten for villrein var på fem dyr.  Av desse vart det felt 

berre to dyr.  Alle korta vart som vanleg tildelt innanbygdsbuande.  

Desse prisane galdt: kr.700 for kalv, kr.1.350 for simle/bukk under 

40 kg og kr.2.600 for fritt dyr. 

  

Jakttida var frå den 20. august 

til og med den 9. september.  

Det var forbod mot jakt om 

kvelden/natta etter kl. 19.00 .  

På tysdagane, onsdagane og 

torsdagane i dei to vekene midt 

i jakta, altså 6 dagar totalt, var 

det opne jaktgrenser på det 

sentrale nordområdet. Sjeldan 

eller aldri har det vore så fint 

jaktver som denne hausten, 

med klare og varme haustdagar 

det aller meste av tida.  Det var 

bra med rein i Finndals-

området dei fyrste dagane av 

jakta, før stordelen trekte 

vestover mot Heggebotnflya i 

Skjåk.  Men det var att 

restflokkar som heldt til i 

Finndalen heile jakta.  

Fellingsprosenten for nord-

området vart på 69,9 %var                                    

 

Elg- og hjort. 

Trass i høge fellingskvotar i fleire år, er bestanden av både elg og 

hjort i allmenningen ennå uvanleg stor. Dette har resultert i store 

skader og problem med forynging av furuskogen.  Den totale 

kvoten i 2013 var på 12 elgar og 6 hjortar.  Jakttida for elg var 

25.9. – 31.10., og for hjort 20.9. – 30.11.  Kg-prisen for felte dyr 

vart høgda frå 65 til 70 kr. både for elg og hjort.  Grunnavgifta var 

Jegergruppe Vilt/jeger Dagar/jeger Vilt/dag Svar-% 

Utanbygds med hund 0,1 (0,2) 2,5 (4,6) 0,04 (0,0) 100 
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Bilde 9: Storbukkfelling i Finndalen 



 

uendra, 2000 kr. for hjort og 3000 kr. for elg.  Det var 2. året av 

toårsperioden på alle jaktfelta. 

   

På feltet Vårdalen/Smådalen var det Hans Magne Haugen som 

hadde jakta. Kvoten her var ein vaksen elgokse, og det vart felt ein 

5 ½ års okse på 238 kg i Smådalen. 

  

På feltet Visdalen/Leirdalen, som vart tildelt utanbygds lag, hadde 

jaktlaget til Svein Opstad, Dovre, jakta.  Kvoten her var på 6 elgar 

og 3 hjortar, og heile kvoten vart felt.  Av elg vart det felt ein 

vaksen okse, to vaksne kyr, to ungdyr og ein kalv, medan det av 

hjort vart felt ein vaksen bukk, ei vaksen hind og ein kalv. 

 

På feltet Bøverdalen/Høydalen, som vart tildelt innabygds lag, 

hadde jaktlaget til Kjetil Juvstad jakta.  Kvoten her var på 5 elgar 

og 3 hjortar, og heile kvoten pluss eitt tilleggsdyr av hjort vart felt.  

Det vart av elg felt ein vaksen okse, to eldre kyr, eitt ungdyr og ein 

kalv, medan det av hjort vart felt to vaksne bukkar, ei vaksen hind 

og ein spissbukk. 

 

Det vart ikkje registret noko ureglementert under jakta.  Alle 

meldingar om felt vilt vart gjort i samsvar med bestemmelsane i 

kontraktene, og veging av alle dyr vart gjort av oppsynet. 

 

Fellesjaktavtala med Runningsgrenda grunneigarlag vart 

vidareført, og likeeins avtala om leige av den private grunnen i 

Leirdalen.  Båe laga på allmenningen måtte fylle kvotane sine før 

fellesjaktavtala kunne praktiserast.  Avtala med Lia grunneigarlag 

om utleige av allmenningsarealet nord for Otta-elva har vore 

vidareført.  Jaktlaget her felte den tildelte kvoten av dyr. 

 

Dei høge kvotane har resultert i at brutto inntektene med 

storviltjakta nå er på høgde med inntektene av småviltjakta. I 2013 

var bruttoinntekta med elg- og hjortejakta på kr. 183.675 . 

 

Rådyr. 

Ordninga med jaktkort for ein periode på 3 veker vart vidareført, 

og denne har vorte godt motteken av jegerane.  Ei lita endring vart 

gjort denne sesongen, da jegerar som fekk tilbod om jaktkort for 

ein ny periode etter den fyrste, fekk ein reduksjon i prisen på 25%.  

For eit tredje kort galdt ein reduksjon på 50 %.   

 

Jakttida for rådyr var 1.10. – 23.12., men bruk av lovleg laushund 

var ikkje lov før den 1.11. Tida vart delt i fire periodar à tre veker, 

og det var ein kvote på fire dyr.  Fire kort vart selt 1. perioden og 

ingen dyr felt.  I 2. perioden vart også alle fire korta selt, og det 

vart felt to dyr.  Den 3. perioden var det såleis att berre to kort, og 

eitt dyr vart felt.  Den 4. perioden var det berre eitt kort 

tilgjengeleg som vart selt. Det vart ikkje felt dyr på dette kortet.   

Brutto inntekt på rådyrjakta var kr. 2.475,00 . 
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Det er heilt tydeleg at denne ordninga med sal av kort for stuttare 

periodar, slik at fleire jegerar har sloppe til, har forårsaka at 

avskytinga av rådyr har auka.  Tre dyr av ein kvote på fire vart felt 

denne sesongen, og dette er like mange som har vore felt i 

allmenningen siste 20-års perioden. 

 

Rovvilt. 

Det vart drive jervsporing og kartlegging av hilokalitetar over 

heile kommunen etter oppdrag frå, og i samarbeid med SNO, som 

tidlegare år. Nokon ynglelokalitet vart ikkje påvist korkje i 

allmenningen eller elles i kommunen.  

 

Det vart ikkje selt eit einaste jaktkort for jakt berre på rovvilt. 

 

7. FISKE. 
Fiskekortsalet. 

Fiskekortsalet minka frå 978 kort i 2012 til 920 kort i 2013.  Av 

dette var det 159 familiekort, 12 kort færre enn året før.  Diagram 

4 viser fordelinga av dei ymse  

korttypane dei siste elleve åra. 

 
Diagram 3: Fiskekortsalet 2002 - 2013.  

 
 

Det vart vedteke desse nye prisane på fiskekort frå sesongen 2013: 

 
Tabell 4: Fiskekortprisane.  
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Fiskekortsal - 2002-2013

Stongkort Fastst. reiskap Stong-/oterkort

Korttype 

Stongkort Stong-/oterkort Garnkort 
Enkelt-

kort 
Familie

-kort 

Enkelt-

kort 
Familie

-kort 

Enkelt-

kort 
Familie

-kort 

1-døgn 60 100 85  70  

3-døgn 120 175 170  140  

Veke 200 300 300  250  

Sesong 350 450 450 600 400 550 

 
 

 

3 dyr av ein kvote på 

4 vart felt 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkje påvist yngling 

av jerv 

 

 

 

Ingen rovviltkort selt 

 

 

 

 

Nedgang i 

fiskekortsalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye fiskekortprisar 



 

Bruttoinntekta av salet vart på kr. 175.222 mot kr. 164.165 i 2012.  

På grunn av prishøgdinga auka bruttoinntekta av fiskekortsalet 

sjølv om talet på selde kort gjekk ned.  Nedgangen i kortsalet av 

”eigne” kort må også sjåast i lys av salet av Jotunheimen-kortet, 

som auka frå 218 kort i 2012 til 318 kort i 2013.  Denne 

kortordninga som er eit samarbeid mellom fjellstyra i Vågå, Luster 

og Lom, har eksistert i fire år, og salstala syner at dette er ei 

kortordning som får ein aukande kundekrets.  Med inntekta frå 

dette salet, som for Lom sin del var på kr. 16.224 i netto, var det 

ein auke i bruttoinntektene av fiskekortsalet på ca. 25.000 kr.  Lom 

fjellstyre har 50 % av inntekta av Jotunheimen-kortet. 

 

Utsetting av settefisk. 
All utsett settefisk vart kjøpt av AS Vågåfisk frå Randsverk, der 

Lom fjellstyre er medeigar.  Det vart sett ut fisk på 9 forskjellige 

vatn/elver, som framgår av tabell 4. Totalt vart det utsett 3.300 

settefisk.  Oppsynsmannskapet stod med få unntak for all 

transporten og utsetjinga av settefisken.   Det vart ikkje sett ut 

settefisk vinters tid dette året.  Fisk som er merka med klypt 

feittfinne er merka med * i tabellen. 

 
Tabell 4: Utsett settefisk i 2013. 

 

Anna kultiveringsarbeid. 

Det vart fiska med garn ei natt på Hinnotetjernet for å sjå på 

tilslaget av utsetjingane som har vore gjort her.  Fangsta var bra, 

og kondisjonen på fisken framifrå.  Storleiken på fisken tyda på at 

det fanst berre dei aldersgruppene som hadde vore sett ut.  Det vart 

ikkje teke små fisk som kunne tyde på sjolvrekruttering i vatnet. 

 

Saman med fagfolk frå Oppland fylkeskommune køyrde oppsynet 

med ekkolodd på Sylvetjernet for å kartleggje dybda og såleis 

kunne rekna ut volumet på vatnet der, med tanke på ei eventuell 

rotenonbehandling av tjernet for å utrydde ørekyta.  Dette vart 

gjort samstundes med at det vart el-fiska i Smådøla og fiske med 

småmaska garn på Smådalsvatna for å kartleggje om det hadde 

skjedd spreiing av ørekyta til vassdraget frå Sylvetjernet.  Spreiing 

Vassdrag Lokalitet 
Stamme 

Tesse Gjende Lemonsjø 

Veo N.Steinbuvatnet  200  

 Veo elv  200  

Sjoa Langvatnet  800*  

 Ø. Høgvagltjernet  200  

 N. Høgvagltjernet  200  

 Hinnotetjernet  400  

Smådøla Eilevsvatnet 400   

Bøvra N. Halsatjernet   200 

 Bøvertunvatnet   700* 

SUM  400 2000 900 
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Sylvetjernet 

dybdekartlagt 

 

 

Inga spreiing av 

ørekyte til Smådøla  



 

vart ikkje påvist, og vi har ikkje høyrt meire om planar for ei 

rotenonbehandling av tjernet.   

 

På Sylvetjernet vart det også prøvefiska med ein prøvegarnserie (8 

garn) den 4.-5. september.   Fangsta vart på 24 fiskar, den største 

vog 1.148 gram.  Gjennomsnittleg k-faktor var på 1,07 og 67 % av 

fisken var raud i kjøtet.  Dette viser at det er god kondisjon på 

fisken, og tyder på at aurebestanden i vatnet er av bra kvalitet sjølv 

om det er ørekyte der.  Men så lenge det er berre krokfiske i 

vatnet, må det visast varsemd med utsetjingar, og dette vil bli 

redusert noko frå det som har vore siste åra.  Det har ikkje vore 

nokor negativ utvikling av k-faktoren etter at ørekyta vart påvist i 

vatnet i 1989.  Prøvefiskeresultat frå 70-talet syner at k-faktoren 

ikkje var høgare den gongen. 

 

Det vart prøvefiska med ein prøvegarnserie på Svartdalstjernet.  

Her har det vore delvis dårleg kondisjon på fisken var dei 

meldingane vi hadde fått om fangster frå vatnet.  Det vart teke 18 

fiskar på 7 garn.  Gjennomsnittleg k-faktor på fangsta var 1,05 og 

67 % av fisken 

hadde raud eller 

lyseraud farge.  

Største fisken var 

på 640 gram.  

Dette var eit bra 

resultat, og tyder 

på at det bra 

balanse i bestanden 

i vatnet nå.  Av 

resultatet kan ein 

vidare konkludere 

med at det er god 

sjølvrekruttering i 

vatnet.  Siste 

utsettinga av 

settefisk her vart gjort i 2002.  Prøvefiskefangsta vart ikkje 

aldersbestemt, men storleiken på fisken tyder på at dei aller fleste 

var yngre enn årgangen frå 2002. Det må derfor visast varsemd 

med utsetting av meir fisk, og dette må bli berre som ei supplering 

til den naturlege rekrutteringa. 

 

Det vart stamfiska ei natt på Tesse den 20. sept. ved utlaupet av 

Smådøla med 15 garn.  Fangsta vart 35 fiskar av kvart kjønn med 

ein avgang på 4 daude fiskar etter fangst og transport.  Det vart 

deretter supplert med fisk fanga i ruse i Krokutbekken, slik at det 

vart nok fisk til å få ca. 3 liter med rogn.  Strykinga skjedde ved 

Tesse den 30. september og levert til Vågåfisk AS.  Det var eit 

strålande fint haustver storparten av hausten, som forenkla 

stamfiskinga veldig.   
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Bilde 10: Effektiv sluk!! 



 

 

Anna om fiskestellet og informasjonsarbeid. 

Fjellstyret har hatt båtar til utleige ved Grisletjernet på 

Gjendetunga, ved Høyvatnet, ved Langvatnet og ved Aurkvea på 

Sognefjellet.  Prisen på leiga var 100 kr/døgn for båten på 

Aurkvea, og 150 kr./døgn for båt og 1 garnserie på Grisletjernet, 

medan det på Høyvatnet kosta 250 kr./døgn for båt, 1 garnserie og 

fiskekort.  Båten ved Aurkvea var bortleigd 5 døgn, båten på 

Grisletjernet var ikkje bortleigd, medan båten på Høyvatnet var 

bortleigd i 3 døgn.  Båten ved Langvatnet inngår i leiga av 

Langvassbua, og fiske er som oftast formålet med leige av denne 

hytta sommars tid, så båten her vart som vanleg mykje nytta.   

 

8. ØKONOMI. 
Etter søknad vart det gjeve tilsagn om desse tilskota frå fjellkassa i 

2013: 

 

 Driftstilskot til Storådalen Beitelag  kr. 25.000 

 Driftstilskot til Veodalen Beitelag  kr. 30.000 

 Driftstilskot til Andvordshaugen Samdrift kr.   7.500 

 Fisketur for 5. kl. på Loar barneskule  kr.   2.500 

 

Totalt    kr. 65.000 

  

Om økonomien elles i fjellkassa, så vert det vist til rekneskapen, 

som viser eit årsoverskot på kr. 72.880 . 

 

Årsoppgjeret er avlagt under føresetnad om vidare drift av 

fjellstyret si verksemd.  Styret stadfestar at føresetnad framleis er 

til stades. 

 

Lom, mars 2014. 

 

 

LOM FJELLSTYRE 

 
                                                                                                                       

Erik Frisvold, leiar   Ellen Olasveen, nestleiar 

 

 

Bjørnar Brustuen, medl.   Magnar Mundhjeld, medl.  Sigrun Garmo,medl.  

 

 

Odd Repp, dagleg leiar 
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