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Føreord. 
Årsmeldinga for 2016 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsida: Den nye nødnettstasjonen på Kjelen ved Galdhøpiggen sommarskisenter. (Foto: Odd Repp). 
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1.   FJELLSTYRET - ADMINISTRASJONEN.  

Fjellstyresamansetjing og administrasjon, arbeidsmiljø og 

likestilling. 

Lom fjellstyre forvaltar bruksrettane etter fjellova 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.  Leiar og nestleiar er også valde av kommunestyret.  

Valperioden fylgjer kommunevalet, og det vart skifte av medlemer i 

fjellstyret frå november 2015.   

Fjellstyret har denne samansetjinga i perioden 2015-2019: 

 

medlemer    personlege varamedlemer 

Erik Frisvold (leiar)   Bjørn Ola Vaagaasarøygard 

Svanhild Lyngved (nestleiar)  Sigrun Garmo 

Bjørnar Brustuen   Magnhild Heidi Aabø 

Ellen Olasveen   Egil Olav Nyrnes 

Norvald Hellekveen   Harald Onsum Berg  

 

Administrasjonen er lokalisert på Norsk Fjellmuseum, og i 2016 har 

det vore desse tilsette:  

 

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

- Magny Hilde - fast tilsett i 40 % stilling som kontor-

medarbeidar. 

- Åsmund Galde - fast tilsett som sesonghjelp i perioden 15.5. – 

15.12. 

- Eilev Hellekveen – mellombels tilsett som sesongoppsyn for 

delar av juli og august månad.   

 

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

laga risikoanalyser og handlingsplanar.  

 

Det var ein skade i samband med utføringa av arbeid for fjellstyret i 

2016. Eitt beinbrot i tilknyting til oppsynsarbeid av fjelloppsynet, som 

førte til ein sjukmeldingsperiode i april/mai.   

 

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.  Norges fjellstyre-

samband forhandla på vegne av fjellstyret i den sentrale forhandlinga 

med Naturviterne. 

 

Ytre miljø. 

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

Verksemda driv kjeldesortering.  Spesialavfall vart teke vare på og 

levert på miljøstasjonen i Lom. 

 

Møte og synfaringar. 

 

 

 

 

 
Fjellstyreleiar: 
Erik Frisvold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilsette: 
Magny Hilde 
Odd Repp 
Åsmund Galde 
Eilev Hellekveen 
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Det vart halde 7 fjellstyremøte og behandla 59 saker i 2016, nokre 

fleire enn i 2015.  Fjellstyremøta har alle vore opne møte.   Sakene 

fordelte seg slik på dei ymse saksområda (saker i 2015 i parantes): 

 

Jakt/vilt   11  (4)  Fiske/friluftsliv   3  (5)  

Motorferdsel    4  (0)  Stønadsøknader   5  (4) 

Grunndisponering        1  (2)  Seter/bruksr.saker      16 (21) 

Adm./interne saker      10  (6)  Fritidshytter    1  (1) 

Høyringssaker    2 (6)  Referatsaker    6  (6) 

 

Fjellstyret hadde ei felles synfaring med kommunen og Statskog den 

20. juni.  Det vart på synfaringa sett på areal til innkøyring og 

parkering ved «presthytta» ved Dalsvatnet, areal til beite og 

gjenopptaking av bruken av Runningssetra i Høydalen, dyrkingsareal 

på Ytterdalen, og muleg ombygging av seterfjøs i Foss. 

 

Eigedomen med garasjen der fjellstyret og SNO leiger garasje- og 

lagerplass vart lagt ut for sal, og i tilknyting til dette hadde fjellstyret 

to møte med eigarane den om eit mogleg kjøp av eigedomen.  

Fjellstyret la inn bod ved bodrunda, men tilbodet frå fjellstyret vart 

ikkje akseptert.  Men eigedomen vart heller ikkje selt til andre, så 

fjellstyret er ennå leigetakarar her. 

 

Fjellstyret arrangerte eit ope møte på Fossberg den 17. mars for å få 

innspel og synspunkt på foreslegne endringar i forvaltninga av elg- og 

hjortejakta i statsallmenningen. Om lag 20 frammøtte deltok på møtet, 

der fjellstyret fekk både spørsmål og fleire gode innspel til 

forvaltninga.  I tillegg til dette orienterte Sander Sælthun frå 

kommunen om fellingstal og data frå «sett elg» og «sett hjort» skjema, 

medan Christian Vole orienterte om dei siste endringane i forskriftene 

om ettersøkshund.  På møtet kom det m.a. fram ynske om lokal 

trekking av elg- og hjortejakta, og at dette skjedde i eit ope møte.  

Dette følgde fjellstyret opp med å annonsere eit møte att den 9. mai på 

Fossberg der dei ledige storviltfelta vart trekte.  Her møtte 13 

deltakarar. 

 

Luster fjellstyre inviterte til eit felles møte med Lom fjellstyre og 

styrerepresentantar frå Lom Tamreinlag i Fortun den 19. september for 

å drøfte spørsmål rundt både tamrein- og villreindrifta i 

Sognefjellsområdet, og andre felles arenaer det var naturleg å utvikle 

samarbeidet om.  Fire frå fjellstyret og fjelloppsynet møtte her, saman 

med fem frå tamreinlaget.  Luster austre fjellstyre var fulltallige, og 

både det nye og det avtroppande fjelloppsynet deltok på møtet. 

 

Møte med representantar frå villreininteressene og frå tamreinnæringa 

er omtala andre stader i årsmeldinga. 

 

Representasjon og kurs for fjellstyremedl./administrasjon.   
Fagsamlinga for fjelloppsynet og tilsette i fjellstyra var på Værnes den 

20. – 22. januar, der både Magny, Åsmund og Odd deltok.  Det var 

 

 

7 fjellstyremøte 

 

59 saker til 

behandling 

 

Fellessynfaringa den 

20. juni 

 

 

 

Ope møte den 17. 

mars om storvilt-

forvaltninga 
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trekking av elg- og 

hjortejakta 

 

 

 

Felles møte med 

Luster austre 

fjellstyre og Lom 

Tamreinlag den 19. 

sept. 

 

 

Fagsamlinga på 

Værnes den 20. – 22. 

januar 
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fokus på fellesløysinger for å redusere utgiftene for fjellstyra, men òg 

marknadsføring, samarbeid og forvaltningsoppgåver. 

Som vanleg i starten av ein valperiode, vart det halde kurs for 

fjellstyremedlemene og tilsette på nyåret den 11. og 12. februar på 

Fagernes.  Frå Lom fjellstyre var det med fire av fjellstyremedlemene 

på kurset, saman med Magny og Odd frå administrasjonen. 

 

Årsmøtet for Fjellstyrene i Oppland var det Øystre Slidre fjellstyre 

som var vertskap for, på Beitostølen den 14. og 15. april, og der 

leiaren Erik Frisvold, Norvald Hellekveen og Ellen Olasveen frå styret 

saman med Magny frå administrasjonen deltok. 

 

Det årlege møtet for fagleg rådgjevande utval i Jotunheimen 

nasjonalpark var på Eidsbugarden hotell den 22. og 23. august. Der 

møtte fjelloppsyn Odd Repp.  Mai Bakken, Lom har vore leiar i 

nasjonalparkstyret. 

 

Bjørnar Brustuen var representant for grunneigar og 

bruksrettsinteressene i Lom i det rådgjevande utvalet for Breheimen 

NP, med Ingvill Hanslien som varamedlem.   

  

Fjelloppsyn Odd Repp har representert fjellstyret både i Skaihø, 

Garmo og Bøverdalen viltområde.  I dei to siste har han også vore 

sekretær.  Ein del usemje rundt organiseringa av eitt av 

grunneigarlagsfelta i Garmo v.o. medførte noko ekstra møteaktivitet, 

elles var det eitt møte i kvart utval der det vart søkt om kvotar, og sett 

opp forslag til fordeling mellom jaktrettshavarane.  

 

Leiaren Erik Frisvold har vore fjellstyret sin representant som 

styremedlem i AS Vågåfisk. Han vart attvald for perioden 2016-2019. 

 

2. OPPSYNSTENESTE. 
Oppsynsteneste, tenestesal til SNO og anna utført feltarbeid. 

Refusjonen for oppsyn i statsallmenningen over Landbruksdeparte-

mentet sitt budsjett var på kr.352.129, ein liten auke frå året før.  Av 

feltarbeid vart det totalt utført 190 dagsverk, og dette utgjer snautt 

halvparten (44%) av den totale arbeidsmengda til alle tilsette.  

  
Diagram 1: Fordeling av utført arbeid for alle fjellstyretilsette i 2016 
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Statens naturoppsyn hadde eit tenestekjøp for oppsynsverksemd i 

verneområda på totalt kr. 100.000 for Jotunheimen NP og kr 35.000 

for Breheimen NP. I tillegg hadde fjellstyret kontrakt om skjøtsel i 

verneområda på til saman kr 85.000, faunaoppdrag for kr 57.000, 

jervesporing for kr 32.000 og tilsyn etter motorferdselslova for kr 

54.000.  Totalt tenestesal til SNO for 2016 vart kr 331.000. 

 

Den sentralt avtala timeprisen for tenestesal til SNO var på kr. 575,- .  

Medrekna pålagte møter, samlingar og kontorarbeid, utførte 

fjelloppsynet totalt 70 dagsverk for SNO i verneområda.   

 

 

Fjelloppsynet hadde 

tilsynet med snøputa ved 

Sognefjellshytta att for 

NVE,og tok snømålingar 

her gjennom vinteren, 

totalt 7 målingar, fram til 

avsmeltinga var ferdig i 

juni.  I tillegg til dette 

var fjelloppsynet med 

NVE sine folk på akku-

mulasjonsmålingane om 

våren både på   

Hellstugubreen,  

Storbreen og Juvfonna 

 

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 11. mars, der alle 5. klassingane i Vågå, Skjåk 

og Lom, tilsaman 95 elevar, var inviterte og deltok.  Dette er eit 

fellestiltak mellom fjellsenteret, Statens naturoppsyn, Lom fjellstyre 

og Villreinsenteret på Hjerkinn, som har pågått i mange år.  På grunn 

av byggeaktivitet ved Norsk Fjellsenter vart det dette året nytta 

Presthaugen som arena.  Dette fungerte svært godt, og vil nok bli 

vurdert brukt att også til neste år. 

 

Som ei oppfølging av kurset i fjor,  arrangerte fjellstyret den 24. mai 

ein kveld med instruksjon i fluefisking att ved Ottaelva.  Som i 2015 

var Tor Taraldsrud frå Oppland JFF instruktør.  Det vart ein vellykka 

kveld med 5 deltakarar. 

 

Den årlege familiefiskedagen vart halde ved Dalsvatnet att, som i fjor, 

sundag den 3. juli, da vi nå nyttar den nye gapahuken her som base for 

arrangementet.  Trass i noko skjemmande vind dette året, var det totalt 

 

Tenestesal til SNO 

for til saman 

kr.331.000 

 

 

 

 

 

Snømålingar for NVE 

på Sognefjellet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Barske glæder» i 
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mars 

 

 

 

Oppfølgingskurs i 

fluefiske den 24. mai 

 

Familiefiskedag ved 

Dalsvatnet den 3. juli 

 

 

den 22. og 23, juli 

Bilde 1: Snømåling på Sognefjellet i februar 
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innom om lag 70 personar i løpet av dagen.  Programmet var som før 

med naturstig, grilling og kaffikoking samstundes med at deltakarane 

prøvde fiskelykka.   

 

Turopplegget for Wild-X over to dagar til Galdhøpiggen og 

Dummdalsgrottene i samarbeid med Fjellstyresambandet, vart 

gjennomført som tidlegare, dagane 22. og 23. juli. Gruppa var på ca. 

35 personar. Det var med guidar frå Naturopplevingar båe dagane, og 

Åsmund og Eilev var med frå fjelloppsynet. 

 

Det årlege opplegget fjellstyret har hatt for 7. klasse i skulen i Lom i 

Veodalen saman med SNO, var den 12. og 13. september. Dette vart 

lagt til tida for slaktinga av tamrein på Grønhøa, derfor vart det såpass 

seint i september.  Opplegget var det same som tidlegare år med 

utsetting av settefisk, orientering om gamal fangst- og jaktkultur og 

prøvefiske. Om kvelden var det fiske med stong, utsetting av reiver og 

grilling som stod på programmet.  Eit strålande haustver var med og 

gjorde turen til ei forhåpentlegvis god naturoppleving for elevane. 

 

Kurs og fagsamlingar for tilsette. 

Fagsamlinga for fjelloppsynet og tilsette i fjellstyra var på Værnes den 

20. – 22. januar, der både Magny, Åsmund og Odd deltok.  Det var 

fokus på fellesløysinger for å redusere utgiftene for fjellstyra, men òg 

marknadsføring, samarbeid og forvaltningsoppgåver. 

 

Rapportar – samarbeidet med SNO. 

Det har vore eit godt samarbeid med SNO.  Oppsynsteneste og 

informasjonsarbeid i verneområda har vore utført etter planlegging og 

i samråd med den ansvarlege frå SNO, og skjøtselsarbeid har alt 

vesentleg vore utført i fellesskap med dei.  Jervsporinga skjedde i 

samråd med, og under leiing av Esben Bø, rovviltansvarleg i SNO.  

Kontaktperson for SNO i Jotunheimen har vore Rigmor Solem, og for 

SNO i Breheimen Øyvind Angard.  Feltdagbøker og rapportering har 

skjedd i samsvar med kontrakt. 

  

Det vart rapportert to tilfelle av lovbrot til politiet.  Dette galdt fiske i 

statsallmenningen utan fiskekort. I båe tilfella godtok dei bøtelagde 

bøtene dei vart pålagt. Eitt tilfelle av brot på motorferdsellova vart 

oppgjort på staden, og ikkje meldt til politiet. Dette galdt køyring i 

terrenget med bil av ein utlending.  Fleire turgåarar med laushundar i 

høgfjellet vart tilsnakka, utan at det var noko tilfelle så graverande at 

det vart meldt inn til politiet. 

 

3. DYRKING, SETER OG BEITEBRUK. 
Setersaker. 

Fjellstyret gjorde også i 2016 vedtak om frifall av ei seter etter § 22 i 

seterforskriftene.  Dette galdt setra til Torkveen, gnr. 67, bnr. 1, i 

Nordre Høydalen. Saka vart påklaga og vart ikkje ferdigbehandla i 

2016. 
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For setra til Nordre Bakkeberg i Bøvertun, som vart kjent frifalt i 

2015, vart eigaren tilrådd å søkje om eit avgiftsfritt feste på seterhusa. 

Ophaug, grannegarden med seter i Bøvertun, fekk eit feste på 

seterkvea til beite og fôrproduksjon. 

 

Fjellstyret behandla vidare søknader om bygging på setrene til Søre 

Bustad på Netoseter, Kjæstad i Foss, Nordre Odde i Smørlia, Granrud 

på Nordseter og Oppigard Sulheim i Visdalen. 

 

Tilleggsjord. 

Fjellstyret gav løyve til utvising av eit areal på 10 dekar til beite til 

Kvandalsvoll i Nordre Høydalen.  Utvisinga vart ikkje behandla av 

vernemyndigheitene for landskapsvernområdet innan utgangen av året. 

 

To søknader som galdt uthus og utskifting av kvilebu på dyrkings-

parsell, vart behandla dette året. 

 

Fellesdrifter og beitebruk. 

I fellesdrifta i Veodalen var det med 194 dyr frå 14 brukarar.  Dette 

var ein stor auke frå året før (151).  Ein dyreeigar var utanbygds og 

betalte hamneleige for sine dyr.  Det var tilsett gjetar på full tid som 

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

slik at dyr gjekk tapt i beitesesongen. Fjellstyret løyvde kr.25.000 i 

driftstilskot. 

 

I Gjendeområdet var det, som 

tidlegare, Storådalen beitelag 

som organiserte og stod for 

fellesdrifta.  Dei hadde to gjetarar 

på deltid.  Det vart sleppt 137 dyr 

frå 16 brukarar, og drifta gjekk 

utan uhell av noko slag.  

Beitelaget har dette året fullført 

inngjerdinga rundt seterkvea ved 

Gjendebu.  Fjellstyret fekk sett 

opp skilt ved råka inn mot 

Gjendehamninga om at det gjekk  

beitefe i området, og at folk 

skulle ta omsyn til dette. 

 

Fjellstyret løyvde kr. 20.000 i 

tilskot til fellesdrifta.  

 

Beitelaget søkte også om tilskot til fornying av transportflåten. 

Beitelaget er heilt avhengig av den for å kunne utnytte beiteressursane 

ved Gjende. Også turistbedriftene ved Gjende nyttar flåten til frakt av 

tyngre materiell. Fjellstyret løyvde kr 25.000 til dette formålet 

Tamreinbeite. 

Lom tamreinlag brukte heile allmenningen på sørsida av Ottaelva som 

beiteområde.  Laget hadde ein vinterflokk på snautt 2.400 dyr.  
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Bilde 2: Skilting om beitefe ved Gjendebu 



10 

 

Beitemønsteret var i hovudsak som tidlegare.  Laget var denne vinteren 

skåna for skredulykker.  Beiteleiga frå tamreinlaget var på kr. 388.420. 

 

Det har i mange år vore vanleg at bukkeflokkar av villrein har trekt 

over grensa frå Skjåk til Lomseggen og Netofjellet/Høydalsfjellet på 

våren, nesten samtidig med at tamreinen har vorte flytta frå same 

området til sommarbeite att.  Villrein har årvisst vore registrert 

beitande på seterkveene både på Netoseter og i Høydalen så snart desse 

har vorte snøberre. Dette har auka på i tal på dyr dei seinare åra, og 

flokkane har halde seg på Lomssida heilt til jakta har teke til.   Jakt i 

grenseområdet har så hindra desse i å trekkje over att før brunsttida for 

alvor har sett inn på slutten av jakttida.  Resultatet av dette har vorte at 

fellinga av bukkar, og særleg storbukkar, har vorte altfor låg i denne 

delen av villreinområdet. Med bakgrunn i denne problematikken hadde 

fjellstyret felles møte med representantar frå tamreinlaget og 

villreininteressene, der det vart drøfta aktuelle tiltak for å motverke 

dette beitemønsteret og medverke til ei høgare avskyting av storbukkar.  

Ein auka bruk av området av villreinen er lite ynskjeleg både frå 

villreininteressene og tamreinlaget sine ståstadar.  Både ei organisert 

jakt og ei regulert nedskyting av dei flokkane som hadde etablert seg i 

området, vart lufta som tiltak.  Utfallet vart at det i første omgang 

skulle prøvast med ei freding for jakt i ein korridor frå grensa mot Lom 

på sørsida av Lundadalen.  Dette resulterte i at bukke-flokkane trekte 

over og kryssa Lundadalen tidlegare enn før, og kom tidlegare inn på 

jaktbart område.  Tiltaket hadde såleis den forventa effekten, og det er 

håp om at dette da på sikt i beste fall kan redusere vesentleg den 

overbeitinga som skjer av villreinen på Lomssida. 

 

4.  ANNA AREALDISPONERING – VERNEOMRÅDE. 
Fritidshytter. 

Det vart ikkje utvist noko nytt feste til fritidshytte.  Fjellstyret uttala 

seg i ei sak som galdt bygging på feste for fritidshytte. 

 

Turistanlegg. 

Fjellstyret gav ikkje uttale i noko byggesak eller arealdisponering som 

galdt turistanlegg i allmenningen i 2016. 

 

Anna arealdisponering – kraftutbygging. 

Det vart ikkje gjort grunndisponeringar til andre formål i løpet av året 

som fjellstyret kom med uttale til. 

 

Verneområda i allmenningen. 

Jotunheimen nasjonalpark. 

Ordførar Bjarne Eiolf Holø var Lom kommune sin representant i 

Områdestyret for Jotunheimen nasjonalpark.  Oppsynskorpset i 

nasjonalparken var det same som åra før, med unntak for Luster austre 

fjellstyre, der Aina-Elise Bolstad Stokkanes hadde kome med som ny 

for Einar Fortun, som etter mange år som oppsyn hadde pensjonert seg 

siste året. Rigmor Solem i SNO var oppsynsleiar.  

 

 

 

Vinterflokk av 

tamrein på ca. 2.400 

dyr 

 

 

 

 

Møte med villrein- 

og tamrein-

interessene om 

overbeiting av 

villrein i 

grenseområdet mot 

Skjåk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordførar Bjarne 

Eiolf Holø i 

Jotunheimen NP-

styre frå Lom 
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I tillegg til ettersyn og vedlikehald av tidlegare utført arbeid på dei 

forskjellige turistrutene, vart det rydda ein del att ved Gjendebu, i 

samsvar med skjøtselsplanen for området. 

 
 

”Galdhøpiggrennet” vart arrangert laurdag den 2. april. Verforholda 

var sterkt vekslande, men startplassen vart likevel lagt til toppen av 

løypa.  Deltakartalet var på vel 200. 

  

"Besseggenløpet" frå Memurubu til Gjendesheim vart arrangert den 

25. juni med totalt 123 startande (77 i 2015).  I motsetning til fjoråret 

var det i 2016 lite snø og fine forhold langs løypa. 

 
Breheimen nasjonalpark m/tilliggjande verneområde. 

I områdestyret for Breheimen nasjonalpark var varaordførar Anne-Lise 

Marstein Lom kommune sin representant.  

 

Bilde 3: Vedlikehald av Besseggenråket ved Memurubu. 

Bilde 4: Vellykka attendeføring av kulturlandskapet ved Gjendebu. 
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«Spiralgrotta» i Dummdalen 

vart rydda for tauverk og 

trevyrke montert der for å 

betre tilkomsten, da det i 

forvaltningsplanen er sagt at 

denne ikkje lenger skal 

brukast i kommersiell 

samanheng.  Skrotet vart lagt 

opp nedanfor grotta og vil bli 

frakta ut på vinterføre. 

 

I Høydalen vart gamle 

jarnbaneskinner som låg i 

elvekanten og hadde vore 

brukt til gangbru over Høya, 

kappa opp og køyrt bort. Det 

vart sett på ein plass for ei ny 

bru over Høya i Høyøyene, 

utan at det vart teke endeleg 

stilling til kvar denne skal 

vera, og kva type bru det skal satsast på.  Det er avsett midlar av 

nasjonalparkbudsjettet til dette arbeidet. 

 

5. EIGNE HYTTER OG ANLEGG. 
Fjellstyrehyttene. 

Fjellstyret brukar no Inatur.no til utleiga av hyttene sine. Dette har 

gjeve ein ganske stor auke i talet på utleigedøgn, og auken var absolutt  

 
Diagram 2: Utleiga av fjellstyrehyttene dei 6 siste åra 

størst til utanbygdsbuande.  Det var 9 hytter som var disponible til 

utleige.  Fleire av dei var indisponible delar av året, dette galdt alt 

vesentleg hytter som beitelag hadde føremun til bruken av i beitetida. 
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Bilde 5: Rydding i Dummgrottene. 
Varaordførar Anne-

Lise Marstein i 

Breheimen NP-styre 

frå Lom 

 

Rydding i Dummdals-
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Utleiga av hyttene auka frå 225 døgn i 2015 til 334 døgn i 2016, og ei 

bruttoinntekt på kr. 142.939.  Den prosentvise fordelinga av 

utleigedøgn mellom innanbygds og utanbygds var 24-76, som det også 

var i 2015.   

  

Det vart utført nødvendig vedlikehaldsarbeid på hyttene.  

Vedtransporten til hyttene som ikkje ligg ved bilveg, skjedde på 

vinterføre med snøscooter.  Ettersyn, vask og supplering med gass 

m.m. vart gjort fortløpande ettersom bruken var.  Den store auken i 

utleiga av hyttene dei to siste åra har gjort at tilsynet og arbeidet med å 

vedlikehalde desse har auka vesentleg. 

 

Oppsynet fekk gjort ferdig utedoen til gapahuken ved Dalsvatnet.  

 

Joflyvegen. 

Dei vanlege 

skadene av 

smeltevatnet om 

våren vart utbetra, 

men ut over dette 

vart det ikkje gjort 

noko større 

vedlikehald på 

Joflyvegen.  Det 

ligg ennå att ein 

god del knust 

veggrus på lager i 

Smådalen. 

 

 

 

6. VILTSTELL OG JAKT. 
Småvilt. 

Kalde vårmånader, men veromslag ca. 20. mai og ein varm juni 

månad, som resulterte i at insektproduksjonen kom i gang høgt til fjells 

før klekkinga både av 

rype og andre fuglearter, 

gav forhåpningar om god 

kondisjon på foreldre, og 

god mattilgang ved 

klekkinga av småviltet.  

Rypetakseringa og 

meldingar frå 

fjellvandrarar i tillegg til 

eigne observasjonar bar 

bod om store rypekull 

med store kjuklingar, 

men ikkje særleg tett 

mellom kulla.  Likevel ein markert betre situasjon enn for 2015, ikkje 

minst tyda observasjonane av fjellrype på dette.  Med bakgrunn i dette 

 

 

 

334 utleigdøgn til ei 

bruttoinntekt på 

kr.142.939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunstige vilkår i 

yngletida for 
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Bilde 6: Vårvatnet herja på Joflya 

Bilde 7: Nyklekt lirypekjukling i Storlia  
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vart det sett ein dagskvote av rype på to stk. pr. jeger, uansett rypeart.  

For andre jaktbare småviltarter vart det ikkje sett avgrensingar. 

 

Jaktstart var som før, den 15. september, og det var 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 

jaktkort for utanbygdsbuande var den 1. april.  

 

Det  var 130 utanbygds jegerar som søkte om småviltjakt med hund, 

og 169 utanbygds jegerar utan hund.  Dette var ein liten nedgang frå 

2015 av jegerar med hund, og ein auke av jegerar utan hund i forhold 

til 2015.  Det vart totalt selt 474 jaktkort, ein auke frå 2015 (416).  

Fordelinga mellom innanbygds og utanbygds var 85 kort til 

innanbygds og 389 kort til utanbygds jegerar.   

 

Fordelinga mellom jaktkorta for jakt med hund og jakt utan hund var 

68 og 406.  Fire jegerar nytta seg av tilbodet om gratis jaktkort for 

fyrstegongs-jegerar, ein av desse var innanbygdsbuande. Det digitale 

salet av jaktkort gjennom Inatur hadde auka. Det var på om lag 20 % 

av totalsalet.  

 

Bruttoinntekta av småviltkortsalet vart på kr. 209.255, ein auke på ca. 

14 % frå fjoråret.  Kortprisane vart oppjusterte før sesongen 2013 og 

var uendra i 2016.  Følgjande prisar galdt: 

 
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). 

Korttype 
Innanbygds 

u/hund 

Innanbygds 

m/hund 

Utanbygds 

u/hund 

1-døgn 85 120 170 

Veke  350 450 700 

Sesong 450 550 900 

 

Dagskvote på 2 ryper 

 

 

 

Jakt med hund for 

utanbygds i to veker 

Regulert jakt for 

utanbygds utan hund 

dei to første vekene 

av jakta 

 

Auke i jaktkortsalet 

474 jaktkort selt, av 

desse 389 til 

utanbygdsbuande 

 

68 kort for jakt med 

hund 

 

 

Bruttoinntekt av 

småviltjakt 

kr.209.255 

 

 

Ei oppjustering av 

jaktkortprisane 
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Tabell 2 syner jaktstatistikken for jaktåret 2015/2016, da alle fangst-

rapportane frå 2016/2017 ennå ikkje er innkomne. 

 
Tabell 2: Fangststatistikk for rype 2015 (2014 i parantes).  

 

Statistikken må vurderast kritisk. Ved samanlikning av denne med 

tidlegare år, må det takast omsyn til at det for jaktsesongen var sett ein 

dagskvote på ei rype pr. jeger.  Dette vil uvilkårleg føre til eit lågare 

jaktutbytte pr. jaktdag enn når dagskvoten er på to ryper eller høgare.  

Vidare må nøyaktigheita vurderast ut ifrå kor høg svarprosenten har 

vore.  Denne varierer ganske mykje for dei ymse jegerkategoriane.  

Den låge dagskvoten resulterte i eit vesentleg lågare jaktuttak enn åra 

før, og hadde såleis den ønskte effekten. 

 

Villrein. 

Fellingskvoten for villrein var, som den har vore dei siste åra, på fem 

dyr.  Det vart felt tre dyr.  Alle korta gjekk til innanbygds-buande.  

Prisen på jaktkorta var: kr.700 for kalv, kr.1.450 for simle/bukk under 

40 kg og kr.2.900 for fritt dyr. 

  

Jakttida var frå den 20. august til og med den 14. september.  Det var 

forbod mot jakt om kvelden/natta etter kl. 19.00 .  På onsdagane og 

torsdagane i dei tre vekene midt i jakta, altså 6 dagar totalt, var det 

opne jaktgrenser på det sentrale nordområdet.  

 

Det var nesten konstant varmt og fint ver i heile jakttida.  Unntaket var 

einast nokre dagar midt i jakta at det var litt regn og skodde.  På felles-

området Finndalen var det dyr dei fyrste ti dagane av jakta, før den 

trekte vestover til Skjåkfjella.  Dei siste dagane av jakta kom den 

lenger austover att, og fleire mindre flokkar var i grenseområdet og 

tidvis over på Finndalsområdet att. 

 

Fellingsprosenten for Reinheimen vart 70,6 % (53,4 % i 2015). 

 

Elg- og hjort. 

Bestandstilhøva tilsa at det framleis måtte setjast høge kvotar både av 

elg og hjort på jaktfelta innan Bøverdalen viltområde.  Grunnkvoten 

av elg vart på 14 dyr, og av hjort på 9 dyr.  Feltet Visdalen/Leirdalen 

vart dessutan delt opp i to jaktfelt,  Visdalen/Leirdalen og Ytterdalen, 

der grensa mellom felta vart heimre Illåa.  Ytterdalen jaktfelt gjekk til 

eit utanbygds lag, medan dei to andre var til innanbygds lag.  På feltet 

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

Innanbygds utan 

hund 
2,9 (5,7) 6,0 (4,9) 0,5 (1,2) 43,5 (22,9) 

Innanbygds med 

hund 
1,6 (9,4) 6,0 (9,2) 0,3 (1,0) 29.6 (12,8) 

Utanbygds utan 

hund 
1,1 (4,2) 2,5 (4,0) 0,4 (1,0) 49,8 (69,8) 

Utanbygds med 

hund 
1,4 (3,5) 4,9 (3,7) 0,3 (1,0) 66,7 (73,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kort på villrein 

 

 

 

Jakttid for villrein 

den 20.8. – 14.9. 

 

 

 

 

 

Fellingsprosenten i 

Reinheimen på 70,6 

 

Grunnkvote av 14 

elgar og 9 hjortar på 

felta i Bøverdalen 

v.o. 



16 

 

ved Gjende var det ikkje jakt dette året heller.  Jaktfeltet 

Smådalen/Vårdalen vart i 2015 bortleigd saman med feltet på nordsida 

av Ottaelva.   Desse vart i år delt att og bortleigde separat.  Feltet 

Smådalen/Vårdalen vart bortleigd til utanbygds jaktlag, medan feltet 

på nordsida vart til innanbygds lag. Feltet på nordsida av Ottaelva vart 

bortleigd berre for eitt år, alle dei andre for ein toårsperiode.  

  

 

Jakttida for hjort vart endra frå å starte den 20.9. til å starte den 1.9. 

som dei fleste private felta i kommunen.  Sluttdatoen var som før, den 

30. november. For elg var jakttida uendra, perioden 25.9. – 31.10.  

Nytt av året var at jaktlaga som vart tildelt elg- og hjortejakta, fekk 

kontrakt om jakt berre ut oktober månad.  Etter denne perioden vart 

det vedteke å selje jaktkort på enkeltdyr av hjort, dersom det var att 

dyr av grunnkvoten, som ikkje vart felt av jaktlaga.  På felta i 

Bøverdalen viltområde vart det att to dyr, og det vart selt 13 kort.  På 

feltet i Skaihø viltområde vart det ikkje att dyr av grunnkvoten da 

jaktlaget var ferdig.  Ordninga med sal av jaktkort på hjort vart godt 

motteke.  Mange såg på dette som eit godt tiltak for å kunne rekruttere 

nye jegerar til elg- og hjortejakta, da det for mange kan by på problem 

å bli med i eit jaktlag og på den måten få opplæring og interesse for 

jakta. 

 

I Garmo viltområde vart det vedteke å seie opp samarbeidet med dei 

andre jaktrettshavarane, slik at for 2017 vert det søkt om kvotar som 

vert kjønns- og aldersbestemt av viltnemnda. 

 

Grunnkvoten på feltet Visdalen/Leirdalen, som jaktlaget til Jo Sole 

Runningen hadde,  var på 5 elgar og 3 hjortar.  Det vart i tillegg tildelt 

ein elg som tilleggsdyr. Det vart felt 6 elgar og 3 hjortar på feltet. 

 

Jakta på feltet Ytterdalen gjekk til jaktlaget med Tom Espen 

Trangsrud, Slattum, som jaktleiar. Her var det kvote på 4 elgar og 3 

hjortar. Heile elgkvoten vart felt, medan det vart felt berre 1 hjort. 

 

Jaktlaget til Arvid Larsen hadde feltet Bøverdalen/Høydalen, Kvoten 

var på 4 elgar og 3 hjortar, og heile kvoten vart felt med unntak av ein 

elg.   

  

Feltet Vårdalen/Smådalen vart bortleigd til jaktlaget med Egil Kveen, 

Vågå, som jaktleiar.  Kvoten her var ein elg, som vart felt etter få 

timars jakt første jaktdagen. 

 

Feltet Vårdalen nord for Otta elv var eige jaktfelt dette året. Det gjekk 

til jaktlaget med Ola Plassen som jaktleiar. Der var det kvote på 2 hjort 

som også vart felt. 

 

Fellesjaktavtala med Runningsgrenda grunneigarlag vart vidareført.  

Avtala om leige av den private grunnen i Leirdalen vart reforhandla 

med bakgrunn i at feltet her nå vart ytterlegare oppdelt.  Leiga utgjer 

 

Ny inndeling i 

jaktfelt i Bøverdalen 

v.o. 

 

 

 

 

Sal av jaktkort på 

hjort i november 

 

  

13 kort selt for jakt 

på hjort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt vart det felt 14 

elgar og 9 hjortar 
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ein prosentdel av inntekta av feltet, litt høgare enn prosentdelen arealet 

utgjer av heile jaktfeltet, minus ein administrasjonsdel til fjellstyret.  

 

Det vart ikkje registrert noko ureglementert under jakta.  Alle 

meldingar om felt vilt vart gjort i samsvar med bestemmelsane i 

kontraktane, og alle dyra vart kontrollert og vege av oppsynet.  

Fjelloppsynet hadde også oppsyn og kontroll med elg- og hjortejakta 

på to av dei andre jaktfelta i Garmo viltområde. 

 

Brutto inntekt frå elg- og hjortejakta vart på kr.186.609, ein nedgang 

på ca. 20.000 frå året før. 

 

Rådyr. 

Det vart etter innspel frå fleire vedteke å opne for bukkejakt på rådyr 

frå 10. august til 25. september. Jakta vart delt inn i 5 dagars periodar, 

og kvoten var på 3 dyr. Det vart selt fire jaktkort for bukkejakt, og det 

vart felt to bukkar.  I den ordinære jakttida for rådyr, 1.10 – 23.12., var 

det selt 3-vekers kort. Restkvoten var på 3 dyr. Det vart selt 14 

jaktkort, men det vart ikkje felt noko dyr. 

 

Bruk av hund var tillate frå den 1.11.   

 

Rovvilt. 

Det vart drive jervsporing og kartlegging av hilokalitetar over heile 

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

år. Ingen yngleloklitet vart påvist i allmenningen, men vellykka 

yngling vart fastslege i Visdalen, i likskap med året før. Ein hannjerv 

vart felt i den ordinære jakttida på jerv, dette også på privat grunn i 

Visdalen.  På sørsida av Ottaelva var det få tap av dyr på beite som 

skuldast rovdyr.   

 

Det var ein auke i talet på rovfuglobservasjonar i høve til dei to åra 

føreåt. 

 

7. FISKE. 
Fiskekortsalet. 

Ikkje uventa gjekk fiskekortsalet opp ein god del samanlikna med 

2015. Dette galdt særleg for eige kort, men også for 

Jotunheimenkortet. Sommaren var fin, og i motsetning til året før, vart 

det relativt tidleg issmelting. Vatn som ikkje vart isfri før langt ut i 

august året før, vart dette året isfri tidleg i juli.  

 

Det vart brukt midlar på annonsering av Jotunheimenkortet i DNT si 

årbok som for 2016 hadde tema Jotunheimen. Elles er korta 

marknadsført gjennom eiga heimeside og gjennom Inatur.  
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Diagram 3: Bruttoinntekt av fiskekortsalet 2010-2016 

 

 
 

 

 

Diagrammet syner utviklinga av inntektene med fiskekortsalet både for 

Jotunheimenkortet, som er eit samarbeid mellom fjellstyra i Vågå, 

Luster og Lom, og eiga kortordning.  Kurvene har same utviklinga, 

noko som kan tyde på at Jotunheimenkortet i liten grad har verka inn 

på salet av fjellstyret sine eigne kort. 

 

Prisane på fiskekorta vart oppjustert til desse prisane frå 2016. 
 

Tabell 3: Fiskekortprisane for 2016  

 

 

Utsetting av settefisk. 
Det vart totalt sett ut 3.910 settefisk.  Av dette var 2.750 kjøpt frå AS 

Vågåfisk i Randsverk, resten, 1160 settefisk, var kjøpt av Hydro i 

Luster.  Utsetting skjedde på 17 lokalitetar, slik det går fram av tabell 

4. Det var ikkje vinterutsetting av fisk dette året. Settefisken til 

Langvatnet vart merka med klypt feittfinne.  Dette var sjuande året 

med merking av settefisken til Langvatnet, og den fyrste årgangen av 

merka fisk vil nå snart vera i fangbar storleik.  Dette vil da vise om det 

er noko naturleg rekruttering i vatnet, og omfanget av dette.    
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Bruttoinntekt av fiskekortsalet 

Jotunheimenkortet Eige kortordning

Kort-

type 

Stongkort Stong-/oterkort Kort for fast.reiskap 

Enkelt-

kort 

Fam.kort Enkelt-

kort 

Fam.kort Enkelt-

kort 

Fam.kort 

1-døgn 75 120 100  90  

3-døgn 150 220 180  170  

Veke 250 350 350  300  

Sesong 400 500 500 650 450 600 
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Lom jeger- og fiskarforeining meldte seg villige til å hjelpe til med 

utsettinga av fisk.  Utsetting på nokre vatn vart tidfesta til ein dag i 

slutten av august.  Saman med to frå jeger- og fiskarforeininga og 

friluftsgruppa på Otta vgs. avd. Lom, som gjekk til Langvatnet, fekk 

oppsynsmannskapet ut fisk til mange vatn denne dagen.  Omframt dette 

stod oppsynsmannskapet for all transporten og utsetjinga av settefisken.  

 
Tabell 4: Utsett settefisk i 2016. 

 

Tabell 4 syner fordelinga av settefisken på dei ymse vatna og elvene. 

 

Anna kultiveringsarbeid. 

På Sylvetjernet vart det utsett ruser att for fangst av aurekyte, og på 

slutten av sesongen vart det teke ein del i storrvika innerst på vatnet. 

Det verkar ikkje til å vera nokon auke av  aurekytebestanden. 

 

Anna om fiskestellet og informasjonsarbeid. 
 

  

Fjellstyret hadde båtar 

til utleige ved Øvre 

Grisletjernet på 

Gjendetunga,  ved 

Høyvatnet, ved 

Langvatnet og ved 

Høybrevatnet.  Det var 

berre eitt døgns utleige 

av båten på Høyvatnet.  

Båten på Langvatnet 

vart brukt ein god del i 

samband med utleiga 

Vassdrag Lokalitet 
Stamme 

Gjende Lem. Vinstern Hafslo 

Veo N.Steinbuvatnet 300    

 Veo elv 300    

Bøvra N. Halsatjern  100   

 Svarttjernet  150   

 Kyrkjetjernet  300   

 Reinshyttjernet  100   

Sjoa Langvatnet 800*    

Smådøla Eilevsvatnet  400   

 Sylvetjernet  300   

Fortun Fantesteinsvatnet    300 

 Nufsvatnet    80 

 Skuggevatnet    200 

 Aurkvea    230 

 Turu    100 

 Gryta    100 

 Tvillingtjernet    70 

 Aurpina    80 

SUM  1400 1350  1160 

Bilde 8: Båten ved Langvatnet i vinteropplag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurekyteruser på 

Sylvetjernet 

 

 

 

 

Liten bruk av båtane 

fjellstyret har til 

utleige 
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av hytta der, og båten på Høybrevatnet vart nytta to gonger, medan 

båten på Grisletjernet ikkje vart brukt.   

 

Fjellstyret fekk festekontrakt på det gamle naustet (oppsett 1958) ved 

Børjetjernet.  Lom jeger- og fiskarforeining har sagt seg villige til å 

vera med å restaurere dette, mot at dei får ei avtale med fjellstyret om 

bruken av det. 

 

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

2016: 

 Driftstilskot til Storådalen beitelag  kr. 20.000 

 Driftstilskot til Veodalen beitelag  kr. 25.000 

 Tilskot til oppgradering av transportflåte kr. 25.000 

 Tilskot til ny gangbru over Bøvra ved Neto kr. 10.000 

Totalt    kr 80.000 

 

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

 

                                                                                                                       

Erik Frisvold    Svanhild Lyngved 

 leiar    nestleiar 

 

 

Bjørnar Brustuen Ellen Olasveen  Norvald Hellekveen 

styremedlem  styremedlem  styremedlem  

 

 

      Odd Repp 

Lom, april 2017    dagleg leiar 

 

 

 

 

Feste på naust ved 

Børjetjernet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


