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Fjellstyret 

Styret og ansatte 

Fjellstyret har hatt følgende sammensetning: 

 

Medlemmer  Personlige varamedlemmer 

Arne Finn Brekke Leder Jon Magne Aspelund 

Bjørner Killi Nestleder Åse Ryager 

Marianne Stenersen  Elin Heidi Slåsletten 

Håvard Granskogen  Lars Høvren 

Anne Braastad Lie  Britt Rusten 

 

Fjellstyret har hatt følgende ansatte: 

 

Arbeidstaker Stilling Stillings % Periode 

Edgar Enge Fjelloppsyn/daglig leder 100 % helårsansatt 

Gaute Szacinski Fjelloppsyn II/sekretær 100 % helårsansatt 

Ola Stubrud Sesongoppsyn 100 % 01.06. – 31.10. 

 
Fjellstyrets virksomhet 

Fjellstyremøter: 

Fjellstyret har hatt 8 ordinære fjellstyremøter, og behandlet 65 protokollerte saker  

 

Befaringer: 

Fjellstyret hadde befaring i allmenningen den 12. september. 

 

Representasjon: 

Bjørner Killi 

- Fjellstyrets representant i Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort 

 

Marianne Stenersen 

- styremedlem i FOSA (Fjellstyrene i Oppland sitt settefiskanlegg) 

 

Arne Finn Brekke 

- medlem av arbeidsgruppa for fjellvegene. 

 

Håvard Granskogen 

- vara til fjellstyrets representant i Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort 

 

Edgar Enge 

- medlem og nestleder i villreinutvalget for Rondane sørområde. 

- fjellstyrets representant i Øyer kommunes” utvalg for stedsnavn” 
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Møter i fjellstyrets organisasjoner: 

 

Dato Møte 

10. april Årsmøte FOSA. (Marianne Stenersen) 

17.-18. april Årsmøte fjellstyrene i Oppland. (Arne Finn Brekke, Bjørner Killi, Anne 

Braastad Lie, Marianne Stenersen, Håvard Granskogen, Edgar Enge, Gaute 

Szacinski) 

23. mai Årsmøte Villreinutvalget for Rondane sørområde. (Edgar Enge) 

15. mai Trekningsmøte for villreinjakta. 

30. mai 

 

Årsmøte Øyer østside forvaltningsområde for elg og hjort (Bjørner Killi, 

Edgar Enge). 

16. – 17. august Landsmøte Norges Fjellstyresamband 
 

I tillegg har det vært stor møteaktivitet i andre fora. 

 

Beite 
Øyer Beite- og gjetelag rapporterer om følgende antall beitedyr: 
 

Det ble fra starten av beitesesongen sluppet 542 storfe på beite. Ingen dyr ble tapt. Til 

sammenlikning ble det sommeren 2017 sluppet 476 fe.  
 

Det ble en utfordrende beitesesong med ekstremtørke. Mange husdyreiere hadde ikke beite til 

dyrene i bygda, samtidig med at foravlingene uteble. På bakgrunn av dette ble det ut over 

sommeren gitt tillatelse til å slippe noe ekstra fe, til sammen 65 dyr. Totalt ble det sommeren 

2018 sluppet 607 storfe på beite i Øyer statsallmenning.   
 

Som følge av den spesielle sommeren ble beitesesongen utvidet md to uker.  En beitebruker 

hadde problemer med å få samlet inn dyrene utover i oktober. 
 

Det ble sluppet 7040 sau på beite mot 7036 året før. Av dette ble 6637 sau funnet igjen om 

høsten.  
 

Fordeling sau/lam, og tapstall (fjorårstall i parentes): 
 Sluppet Tapt Taps- % 

Søyer 2473 (2509) 77 (70) 3,1 (2,8) 

Lam 4567 (4527) 326 (215) 7,1 (4,8) 

Totalt 7040 (7036) 403 (285) 5,7 (4,1) 

 

Oppgavene over beitedyr gjelder dyr sluppet gjennom Øyer beite- og gjetelag.  I tillegg 

kommer beitedyr fra Fåvang, som beiter ved Eldåbua/Eldådalen, og storfé fra Ringsaker som 

beiter i Åstdalen. 
 

Antall erstatninger for sau fordelt på skadevolder i Øyer kommune 2017. (kilde: Rovbase): 
 

Skadevolder Sau Lam Totalt 

Gaupe 0 0 0 

Jerv 3 121 124 

Bjørn 17 4 21 

Ulv 19 48 67 

Totalt 39 173 212 
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Jakt 

Reinsjakta 

Vintertelling. 

Under vinterens minimumstelling ble det funnet 2082 dyr mot 1970 dyr året før. 

Villreinsutvalget vedtok en forsiktig økning av kvoten fra 250 til 300 dyr i Rondane sør. Av 

dette fikk Øyer fjellstyre tildelt 36 fellingstillatelser. 

 

Det kom inn 53 søknader om jakt fra innenbygdsboende jegere, mot 58 året før. Tildelingen 

ble foretatt ved loddtrekning på åpent trekningsmøte i Øyer Tretten JFF sitt klubbhus i 

Skarsmoen, 15. mai. 

 

Søknader fra utenbygdsboende ble også i år fordelt ved trekning i Inatur-systemet 

 

Simlefredningen i Øyer statsallmenning og sørover ble opprettholdt. Dette innebar at det også 

i år kun var jakt på bukk og kalv i Øyer statsallmenning.  

 

Fellesjakt: 

Alle jegere med jaktkort utstedt av Øyer fjellstyre kunne også jakte i Ringebu 

Statsallmenning, fra Samdalen og sørover (jaktfelt 2C) i hele jaktperioden. 

 

Grenseovergangsavtalen med Messelt og Fampen ble videreført. 

 

Før årets jaktsesong ble kortprisene justert noe. 
 

Kortsalget fordelte seg slik: 
    Antall Pris Sum 

Innenbygdsboende  Fri bukk 4 3 600 14 400 
 Fritt dyr u/50 kg 9 2 100 18 900 
 Bukk u/50 kg 8 2 100 16 800 
 Kalv 12 900 10 800 

Utenbygdsboende Fritt dyr u/50 kg 1 3 800 3 800 
 Kalv 1 1 200 1 200 

Sum   35   65 900 

I tillegg ble det tildelt 1 gratis jaktkort (fritt dyr under 50 kg) til jeger under 18 år 

 

 

Fellingsresultat 

Det ble felt 10 dyr på Øyer-kort. Av disse ble 8 dyr felt i Øyer statsallmenning og 2 i 

Ringebu. Av en kvote på 36 kort i Øyer, gir dette en fellingsprosent på 28, det samme som 

året før.  

 

Jakttid: 

Jakttiden gjaldt fra 20. august til 20. september. 
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Småviltjakta 

Jakttid 

Småviltjakta gikk som normalt i 2018, til vanlige jakttider: 

 

Småviltjakt for innenbygdsboende, samt utenbygdsboende uten hund: 

15. sept - 24. sept og 01. okt - 23 des. 

Fuglejakt for utenbygdsboende med hund: 

- Periode 1: 15. sept - 19. sept og 6. okt - 23. des. 

- Periode 2: 20. sept - 24. sept og 6. okt - 23. des. 

- Periode 3: 01. okt - 05. okt og 06. okt - 23. des. 

Harejakt for utenbygdsboende: 

-01. okt - 23. des. 

Søknader om jakt, utenbygdsboende med hund 

Fuglejakt: 217 søknader, fra til sammen 248 personer (kvote 45 kort) 

Harejakt: 52 søknader, fra til sammen 70 personer (kvote 50 kort) 

 

Fuglejakta er delt i tre jaktperioder. Det ble trukket 15 jaktkort i hver periode 

 

Rypetaksering 

For 21. år på rad ble det i august foretatt taksering av rypebestanden.  Takseringen skjedde i 

de samme tre områdene som før: Treningsfeltet i Hitfjellet/Reinsfjellet, Lyngen/Øvre-Åsta og 

Uksbåsen/Harland. Takseringen foregikk ved bruk av fuglehunder etter en linjetakstmetode. 

Beregningene etter taksten viste et anslag på 16 ryper pr km2 og en kyllingproduksjon på 6,3 

kyllinger/høne i takstområdet. Tettheten var det dobbelte av fjoråret og kyllingproduksjonen 

noe bedre. 

 

På bakgrunn av takeringsresultatet vedtok fjellstyre en dagskvote på 2 ryper/jeger/dag. 

 

 
Utvikling i rypebestanden fra linjetaksering ble tatt i bruk 

 

 



 7 

Salg av jaktkort 

Jaktkortprisene ble endret før årets sesong. Totalt ble det solgt 1307 jaktkort mot 956 året før.  

 

Korttype Pris 

Solgte 

kort Sum 

Gratiskort, under 18 år Sesong 0 19 0 

Gratiskort, kampanje førstegangsjegere 1 døgn 0 16 0 

Smårovvilt-lisensjakt Sesong 1 97 97 

Utenbygds u/ hund 1 døgn 200 683 136 600 

 5 døgn 500 66 33 000 

 Sesong 800 121 96 800 

Utenbygds m/ hund 5 døgn 900 9 8 100 

 Sesong 1200 102 122 400 

Innenbygds med og uten hund 1 døgn 150 27 4 050 

 5 døgn 400 2 800 

Innenbygds uten hund Sesong 500 28 14 000 

Innenbygds med hund Sesong 700 137 95 900 

Sum   1 307 511 747 

 

 

Resultater fra jakta 

 
 Korttype Innleverte Oppgitt ant. Felt vilt 

rapporter jaktdager 

  Rype Hare Rype Orrfugl Hare Rev Mår Andre arter 

Innenbygds 88 % 1033 645 324 29 101 11 2 18 

Utenbygds u/hund 87 % 1335 14 362 8 13 1 0 3 

Utenbygds m/hund 94 % 202 460 81 6 54 0 0 2 

Sum 88 % 2570 1119 767 43 168 12 2 23 

Smårovviltkort 52 % 144       16    
Andre arter: kråkefugl, ender, røyskatt 

 

Legger en til grunn resultatet fra rypetakseringen gir dette et uttak på 12 % av rypebestanden. 

 

 

Jegernes oppfatning av årets småviltbestand (% fordelt). 

  
Stor Middels Liten 

Rype 2 42 56 

Hare 35 41 24 
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Mårfangst 

Fjelloppsynet fortsatte å fange småpredatorer i 2018. Resultatet ble 3 mårer, 13 minker og 1 

røyskatt. 11 av minkene ble fanget i gytebekker i august/september. 

 

Treningsfelt - kortsalg 

Fjellstyret administrerer 2 treningsfelt for jakthundtrening, Hitfjellet – Kriksfjell og 

Måsåmyran. Nytt for året var at en også kunne trene harehunder på Måsåmyran. Dette har 

tidligere kun vært forbeholdt fuglehundtrening. 

 

Treningstid: 21.08 – 10.09.  

 

Det ble solgt 184 treningskort for fuglehunder og 30 treningskort for harehunder. Det var noe 

oppgang på kortsalget for harehundtrening, ellers ingen store endringer 

 

Kortsalget fordelte seg slik: 

 
Korttype Pris Solgte kort Sum 

Innenbygds fuglehund 1 døgn 50 10 500 

 Sesong 200 38 7600 

Innenbygds harehund 1 døgn 50 0 0 

 Sesong 200 9 1800 

Utenbygds fuglehund  1 døgn 100 66 6600 

 Sesong 400 70 28000 

Utenbygds harehund 1 døgn 100 4 400 

  Sesong 400 17 6800 

Sum     214 51 700 

 

Elgjakta 

Utlysning: 

Før årets sesong var Hynnlia, Gjæslia, og Sørområdet ledige. 

 

Hynnlia endret navn til Kaldorsetra. Gjæslia og Sørområdet har vært periodedelte. Sistnevnte 

ble før tildeling slått sammen til ett jaktfelt 

 

Kaldorsetra og Gjæslia A og B ble satt bort til innenbygdsboende jaktlag for fire år. 

Sørområdet ble satt bort til utenbygds for fire år.  

 

Ny driftsplan. 

Fjellstyret er medlem av” Øyer østside forvaltningsområde for elg og hjort”, som er området 

på østsiden av Lågen i Øyer kommune.  I år var første året av ny 5-årig driftsplan, som gjelder 

for årene 2018 - 2022. 

 

Som en del av samarbeidet inngår felles oppsynsordning over hele området. Ordningen med 

et felles telefonnummer, hvor alle innmeldinger av dyr og andre henvendelser til oppsynet 

skulle skje, ble videreført. Erfaringer fra tidligere sesonger viser at ordningen er med på å 

bedre og effektivisere oppsynstjenesten. 
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Pris: 

Systemet med progressive kg-priser ble videreført i ny bestandsplan. Før årets elgjakt økte 

fjellstyret prisen for gjennomsnittsdyr til kr 70 pr kg. For jaktfeltet Eldådalen ble prisen økt til 

kr 65 pr kg.  

 

Aldersbestemmelse 

For 12. året på rad ble det samlet inn kjever fra alle felte dyr i hele planområdet. Kjevene ble 

brukt til aldersanalyse, som ble utført på fjellstyrekontoret. Resultatene fra undersøkelsene vil 

være et viktig verktøy i forvaltningen av elgstammen. Alle elgjaktlag fikk tilsendt resultatet. 

 

Kvote 

Årets totale kvote innen planområdet ble satt til 216 dyr. Av dette ble 80 % delt ut før jakta, 

resten ble holdt igjen som tilleggsdyr. Oppsynene fikk fullmakt til å dele ut kalv/ungdyr som 

tilleggsdyr. Styret i planområdet hadde ett styremøte i løpet av jakta. Det ble delt ut 1 eldre ku 

som tilleggsdyr, under forutsetning av at det ble felt nede i bygda nær E6. I hele planområdet 

ble det felt 170 elger. 

 

Fellingsresultat i Øyer statsallmenning: 
 Kalver 1 ½ år Eldre Sum 

Okse 16 13 29 58 

Ku 18 6 24 48 

Sum 34 19 53 106 

Ett dyr ble kassert 

 

Gjennomsnittsvekter av felte dyr 
 Kalver 1 ½ år Eldre 

Okse 62,4 112,5 183,2 

Ku 54,8 109,8 166,7 

 

De felte dyrene utgjorde til sammen 13 278 kg kjøtt.  Dette utgjorde en netto verdi på  

kr 851 154,50,- 

 

Trening av elghunder 

Treningen kunne som i fjor foregå på jaktfeltet på Brennlia. Avtalen med Nordbygda 

Jaktforening ble ikke videreført.  

 

Alle jaktlag med jakt i Øyer kommune fikk tilbud om treningstid. I alt 6 jaktlag søkte og fikk 

tildelt treningsøkter.  

Treningen foregikk i tiden 21.08 – 10.09. Totalt ble det tildelt 21 økter à kr. 100,-. Dette er 

midler som tilfaller fjellkassa. 

 

På grunn av den spesielle situasjonen i fjellet, med flere beitedyr enn normalt utover i 

september, ble det ikke åpnet for trening av elghunder på eget terreng i 2018 

 

Rådyrjakta 

Det ble tildelt 12 fellingstillatelser, både til enkeltpersoner og lag. Alle som hadde søkt fikk 

tilbud om jakt.   

Det ble felt 2 voksne rådyrbukker. 
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Alle elgjaktlag får tildelt 1 rådyr på kvota, som ikke framgår av solgte kort. I løpet av elgjakta 

ble det også felt 2 rådyrbukker. Det betales kr. 50,- pr kg for felte dyr. Dette utgjorde kr. 

1 700,- 

 

Jakttid 

Bukkejakt 10.08 – 24.09 

Ordinær rådyrjakt 01.10 – 23.12 

 

Salg av jaktkort 
 Pris Solgte kort Sum 

Innenbygds 400 4 1 600 

Utenbygds 400 8 3 200 

Sum  12 4 800 

 

Beverjakta 

Våren 2017 ble det for første gang åpnet for beverjakt i Øyer statsallmenning.  

 

Allmenningen er delt i 4 jaktområder og jakta tildeles etter søknad. Alle som hadde søkt, 

jaktlag og enkeltpersoner, fikk tilbud om jakt. Det ble felt 1 bever i 2018. 

 

Salg av jaktkort 
 Pris Antall Sum 

Fellingstillatelser 500 5 2 500 

Tillegg for jaktlagsmedlem 100 1 100 

Sum   2 600 

 

Fiske, Fiskestell 
Fiskeregler 

Fiskereglene ble endret slik at stangfiske skal være lov helt fram til isen legger seg om høsten. 

Etter dette gjelder egne kort for isfiske. Utvidelsen av stangfiske gjelder fiske på vatn og ikke 

nærmere inn- og utløpsbekker enn 50 meter. 

 

Utsettinger 

Regulanten er pålagt å sette ut fisk på Goppollvatnet og Djupen for å kompensere for de 

negative konsekvensene regulering har. 

 

For å kunne si noe om tilslaget av utsettingene er fisken fettfinneklipt. Fjellstyret utfører 

utsettingen på vegne av Gudbrandsdal Energiverk. 

 
Vatn Antall 

Goppollvatnet - ensomrig fisk 5000 

Djupen - Ensomrig fisk 1400 

 

Det ble satt ut 100 større fisker i Våsjøen i forbindelse med fiskedagen. 

 

I august måned ble det fisket med el-apparat i Bretta, Djupsåa og bekk til Tromstjønnet. Det 

ble tatt opp ca. 400 ørreter fra 3 – 10 cm.  

 

Fisken ble satt på følgende vann: 
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Vatn Antall  

Goppollvatnet 250 

Ståkåmyrtjønnet 140 

 

Salg av fiskekort 

Fiskekortprisene ble endret i mai. Kort kjøpt før dette er solgt med gammel pris 

 

Totalt ble det solgt 2187 fiskekort, en nedgang på 364 stk. fra året før. Det var en oppgang i 

brutto salgsinntekter på kr 23 123,-.  

 
Korttype   Pris Antall Sum 

Isfiske Sesong 100 13 1 300 

Stangfiske 1 døgn 50 1121 56 050 

 Uke 150 190 28 500 

 Sesong 250 477 119 250 

Faststående redskap 1 døgn 100 13 1 300 

 Uke 150 19 2 850 

 Sesong 300 333 99 900 

 Sesong barn 60 21 1 260 

Sum   2187 310 410 
 

Barn og unge fisker gratis med stang til og med det året de fyller 18 år. 

 

Prøvefiske. 

Det ble prøvefisket på Tromstjønnet i 2018 

 

Utfisking av abbor på Hornsjøen 

Det ble ikke drevet utfisking av abbor på Hornsjøen i 2018 

 
Utfisking av abbor i Hornsjøen fra stor-ruse ble innført som fangstredskap 
 

 

 

 

Utfisking av sik på Goppollvatnet 

Det ble fisket med 2 ruser fra 7. oktober – 23. oktober. Til sammen ble det tatt opp 309 kg sik. 
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Utfisking av sik på Goppollen fra stor-ruse ble innført som fangstredskap 

 

Hytteutleie 
Fjellstyret har siden 2011 leid ut hyttene på Neråsta, Bøsetra og Åstdalssetra gjennom 

Inatur.no. I 2016 ble også det ene rommet i Bulonhytta utleid på samme måte. Hyttene har 

kun vært tilgjengelige i sommerhalvåret. Hyttene leies ut for kr. 400,- pr døgn. I tillegg leies 

Neråsten og Åstdalssetra ut til jaktlag under elgjakta for en fast sum. 

  

For 2018 ble hyttene leid ut i 194 døgn 

 

 Antall utleide døgn 
  Neråsten Åstdalssetra Bøseterlia Bulonhytta 
2013 58 19 39  
2014 76 37 48  
2015 67 28 45  
2016 72 45 61 15 

2017 56 28 61 32 

2018 67 32 61 34 

 

Friluftsliv. Tilrettelegging 
Utstyr i de åpne buene. 

Følgende utstyr ble frakta innover til de åpne buene: 

➢ Nyvaska laken og ulltepper til alle sengene. 

➢ Skiftet batteri i alle røykvarslere. 

➢ Forøvrig har en frakta innover propan og tørr ved, og forsøkt å holde buene med et 

minimum av forbruksartikler som dopapir, stearinlys, fyrstikker og oppvaskmiddel. 

 

Samtlige brannslukningsapparat ble byttet ut i utleiehyttene og de åpne buene 
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Skolene. 

Aurvoll skole lånte Åstdalssetra i forbindelse med overnattingstur i fjellet i begynnelsen av 

september. 

 

Fiskedag ved Våsjøen. 

Den 1. juli ble det på tradisjonell måte arrangert fiskedag ved friluftsanlegget på Våsdalen. 

Det var lagt opp til fottur til Smørknoa og fiskekonkurranse for barn med premier, gratis 

smaksprøver av røkt fisk og kaffeservering. Også i år var det mange som tok turen til 

Rostvangen. Arrangementet var et samarbeid med Øyer-Tretten JFF. 

 

Det ble også i år stengt av et område i vika utenfor friluftsanlegget, der det ble satt ut 100 

store ørreter. Fisken ble sluppet på begynnelsen av fiskedagen. Dette var populært for de 

unge, som hjalp til med utsettingen. 

 

Toppturer 

Toppturene har vært en stor suksess, og opplegget ble videreført også i år. På 10 utvalgte 

steder ble det utplassert besøksprotokoller. Til sammen skrev 5859 personer seg inn i bøkene. 

141 personer besøkte minimum 8 steder og var med i trekningen om et gavekort. Det ble i 

tillegg trukket en premie fra hver bok.  

 

Sykkelsti mellom Brennlia og Sydda 

Traséen ble planert og utbedret enkelte steder. På Lykkja mot Brennlia ble det satt opp enda ei 

grind. Sykkelstien ble tatt i bruk utover sommeren.  

 

I forbindelse med prosjektet har fjellkassa mottatt tilskudd på kr. kr. 50 000,- fra Oppland 

fylkeskommune, kr. 50 000,- fra Øyer kommune og kr. 88 409,- fra Grunneierfondet 

 

Vedlikehold 
Hytter 

Torvtaket i Bøseterlia ble erstattet med takplater. Samtidig ble det også satt på en pipehatt 

 

Bruer - klopper 

Brua over Eldåa, langs Ståkåvegen, ble bygd opp igjen etter at den har vært fraværende i flere 

år. 

 

Brua ved Bølog Tautrom ble også bygd ny, da den hadde kollapset i løpet av vinteren 

 

Det ble byttet ut ca. 200 meter med klopp innerst på Skyttilmyra. Materialene var kjørt ut på 

vinterstid. 
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Tilskudd fra fjellkassa 
Det er gitt følgende tilskudd fra fjellkassa: 

 
Formål Beløp  

Vedlikehold av veier 88.350  

Driftstilskudd, gjeting av sau og ungdyr 80.000  

Preparering av skiløyper 50.000  

Allmennyttige formål 85.600  

Sum 303.950  

Allmennyttige formål: tilskudd til fjellturer for skolene, ungdomsutvalget i Øyer Tretten JFF, jegerprøven. 

Annet i 2018 
Stavsmartn: 

Under Stavsmartn videreførte fjellstyret tradisjonen med åpne dører. Ungdomsskolen hjalp til 

med tilberedning og servering av elggryte og grillet sik. Fjellstyret spanderte kaffe og kringle. 

Her ble også premiene for toppturene trukket. 

 

Salg av tjenester. 

Fjellstyret har hatt avtale om salg av oppsynstjenester til SNO, for registrering av rovdyr 

vinterstid, og for oppsyn med de mindre verneområdene i allmenningen.  Omfanget har vært 

som tidligere år. 

 

Fjelloppsynet har transportert salt til de faste saltplassene for gjeterlaget. 

 

Fjelloppsynet har deltatt i felles prosjekt med å kartlegge reinens trekk sørover på våren, samt 

ved den årlige vintertelling. 

 

Det er utført aldersbestemmelse av elg for Sel kommune, Ringebu kommune og Sollia 

fjellstyre.  

 

Varmestue på Lienden 

Også i vinter var varmestua på Lienden i drift. Den var betjent i perioder og det var anledning 

til å kjøpe mat og drikke.  

 

Smågnagersituasjonen 

Utover sommeren og høsten 2017 ble det observert en del lemen. Bestanden holdt seg til 

høsten 2018. Utover vinteren kollapset den fullstendig 

 

Været 

Det var en unormal varm sommer. Varmen kom allerede i mai, og det ble tidlig veldig tørt 

med stor skogbrannfare. Varmen holdt seg utover hele sommeren og førte til store 

utfordringer for landbruket. 


