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Årsberetning for Gausdal Fjellstyre 2014 

 
Fjellstyrets medlemmer 
Olav Olstad, leder     Pers. varamann: Morten Bakkeli 

Alfred Magnar Johansen, nestleder   Pers. varamann: Tor Egil Klufthaugen 

Karin Kvisten      Pers. varamann: Randi Kampesveen  

Ola Mæle Kleiven     Pers. varamann: Kristin Bjørnson 

Odd Steinar Bækken     Pers. varamann: Vidar Noreng 

 
Fjellstyrets administrasjon 
Daglig leder/fjelloppsyn:    Even R. Røhnebæk 

Kontorfunksjonær/fjelloppsyn   Ingeborg Ørslien       

Sesongansatt fjelloppsyn    Arne Aassveen (01.06 – 31.10) 

Regnskapsfører:     Regnskapsfører´n AS v/ Berit Thallaug 

Revisor:      Gudbrandsdal Revisjon AS 

 

I tillegg har fjellstyret hatt 3 ungdommer i sommerarbeid: Marcus Kampesveen, Halvor 

Hårstadhaugen og Gina Ørslien Bårdseng. 

 

Fjellstyrets virksomhet 2014 
Det ble avviklet 8 styremøter, og 51 saker ble behandlet i 2014. I tillegg har representanter og 

daglig leder vært med på ulike befaringer og møter i løpet av året. 

 
Informasjon/markedsføring 
På hjemmesiden www.gausdal-fjellstyre.org, har det vært en målsetting å legge ut små 

nyheter fra fjellet og fjellstyret med jevne mellomrom. Informasjon og salg via www.inatur.no 

er også viktige informasjonskanaler. I tillegg driver Norges fjellstyresamband aktiv 

markedsføring av fjellstyrenes tilbud via egne nettsider, www.fjellstyrene.no, og facebook, 

www.facebook.com/fjellstyrene. Denne samlede markedsføringen er svært viktig for 

fjellstyrene. Fjellstyret bruker også Instagram for å nå ut til brukerne.  

Av arrangementer så har fjellstyret deltatt på åpning av Knutepunkt Langsua. 

og skogdag for 8. trinn.  

 

                                      
5.klassingene grillet sik på åpningsdagen                     Ungdommene syntes det var artig med spor.                    

 

http://www.gausdal-fjellstyre.org/
http://www.inatur.no/
http://www.fjellstyrene.no/
http://www.facebook.com/fjellstyrene
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Seter og seterdrift 

Det ble hentet mjølk fra 12 setre sommeren 2014 (tall fra TINE og Q-meieriene) Til 

sammenligning var det for ti år siden mjølkelevering fra 22 setre i vestfjellet.  

 

Tine 2014 

Gryte Samdrift DA  

Midtlien Samdrift DA (Knut Skogstad) 

Aarnes, Hilde Marthe  

Nerjordet Per 

Myra Fellesseter (Jon Fjeldet) 

Morten Bjerkvik (Nedre Iverslien) 

Skogstad Samdrift, Arne Møllerstuen 

Blæstern, Pål Jonsrud, Brumunddal. (Svensrudsætra) 

Kittilbulia – Monica Skumlien (Leine) 

 

Q  2014: 

Jon Erik Toft 

Tore Tidemand-Johannessen 

Hærfjell Fellesseter (Oddbjørn Skogen, Petter Haugland og Jostein Øistad Jacobsen) 

 

På mange av setrene der det ikke drives mjølkeproduksjon, blir det hamnet på seterlykkjene 

eller på inngjerdet beite i tilknytning til setrene.  

 

Fehamningene 
 

Tabell 1: Antall dyr på beite i de forskjellige hamningene 

 

                
                  Godt å beite på Liomsetra….                                        … for både storfe og småfe 

Hamning:  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ant. tapt Tap % 

Dokk-

hamninga 

Sau 

Storfe 

- 

405 

- 

300 

 

  280 

 

223 

 

253 

 

280 

 

0 

 

0 

Liumseter-

hamninga 

Sau 

Storfe 

1315 

  335 

1259 

  363 

1266 

  293 

1318 

262 

1545 

169 

1410 

112 

30 

1 

2,12 

Tortjønn-

hamninga 

Sau 

Storfe 

  603 

- 

  500 

- 

  500 402 483 539 20 3,71 

Reinsås-

hamninga 

Sau 

Storfe 

   2800 

  170 

2877 

224 

2471 

247 

160 

9 

6,47 

3,64 

Totalt Sau 

Storfe 

1918 

740 

1759 

663 

1766 

  573 

4520 

655 

4905 

646 

3881 

639 

210 

10 

5,41 

1,56 
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Vegene 
 
Oversikt over årsinntekter på salg av bombilletter på Revsjøvegen, Ormtjønnsvegen og 

Liumsetervegen årene 2009-2014: 

 
Tabell 2: Bominntekter på vegene. Liumseterveien er eget vegselskap                        

(fjellstyret har eierandeler) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høye temperaturer og påfølgende rask snøsmelting førte til noe skader på Revsjøvegen den 

18. mai. Heldigvis var vegvokterne på Revsjøvegen raskt på plass med gravemaskin og 

forhindret større skader på både veier og hytter på Synstgardsetra. 

Ellers har det har blitt gjennomført normalt veivedlikehold med grusing, slådding og salting. I 

tillegg har det blitt gjort grøfterensk og utskifting av noen stikkrenner på Ormtjønnsvegen. 

Revsjøbommen fikk i løpet av vår/sommer en real oppgradering. Adgangskortene ble skiftet 

ut, bedre nettilgang kom på plass og noen nødvendige slitedeler skiftet ut. Funksjonsevnen er 

nå bedre enn på lenge. 

På de mange rasteplassene langs fjellvegene har arbeidet med å skifte ut dårlige og slitte 

benker fortsatt. Ca. 20 nye benker er satt ut i løpet av sesongen. Langs Ormtjønnsvegen, 

Liumsetervegen og Vestfjellvegen er dette arbeidet stort sett sluttført i denne omgang. 

 

 

 

Stier og bruer 
Bruene over Fossbekken og Snæresbekken ble gjenreist og står nå som trygge overganger for 

folk og fe. Med unntak av DNT brua over Revåa er nå alle bruene som ble ødelagt av 2013 

flommen gjenoppbygget. I tillegg fikk brua over Stubben også litt etterlengtet vedlikehold.  

Veg: Årstall: Årsinntekt: 

Revsjøvegen: 2009 247.203,- 

 2010 270.554,- 

 2011 260.075,- 

 2012 

2013 

2014 

240.208,- 

               331.337,- 

306.029,- 

Ormtjønnsvegen: 2009 36.650,- 

 2010 33.695,- 

 2011 42.651,- 

 2012 

2013 

2014 

32.426,- 

                50.520,- 

48.312,- 

Liumsetervegen:  2009 376.316,- 

 2010 347.043,- 

 2011 387.412,- 

 2012 

2013 

2014 

430.000,- 

416.280,- 
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          Arne Aasveen på brua over Snæresbekken                  Noen nye skilt klare til montering 

 

 

Følgende råk er ryddet og remerket: 

 Dokklia – Hornsjøen 

 Vetafjellet – Røverhula 

 Grytsetra – Skjellbreibua (bare ryddet) 

 Toftsetra – Skjellbreibua (bare ryddet) 

 

I tillegg er det gjort vedlikehold på skilting. En god del av de mest slitte, og/eller av gammel 

type er skiftet ut.  

 

 

Hyttene/ Buene: 
Fjellstyret har, etter å ha økt antall sengeplasser på Fehytta og Reinsåshytta, 110 sengeplasser 

stående til rådighet i vestfjellet. Dette er fordelt på 8 utleiehytter, 14 åpne buer og 2 fehytter. 

 

Både utleiehytter og åpne buer er mye brukt. For utleiehyttene ble det til sammen 765 

utleiedøgn, en oppgang på 104 døgn fra 2013. Slivasshytta gikk også i år til topps på 

utleiefronten, med Leppehytta og Revsjøhytta hakk i hæl. Tortjønnhytta og Tortjønnbua ble i 

løpet av året slått sammen til en utleieenhet.  

 

 
Tabell 3: oversikt over antall utleiedøgn på utleiehyttene. 

 

Hytte Ant. døgn 2012 Ant. Døgn 2013 Ant. Døgn 2014 

Reinsåshytta 50 78 114 

Leppehytta 131 99 130 

Slivasshytta 67 123 147 

Tortjønnhytta 59 90 96 

Tortjønnbua 28 69 3 

Revsjøhytta 56 102 125 

Liumseterhytta 27 79 104 

Skjelbreibua 4 21 31 

Fehytta på Dokk 0 0 15 

SUM 422 661 765 
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De åpne buene er mye brukt og et stort pluss for Vestfjellet og Langsua Nasjonalpark, men de 

er også en stor utgiftspost for fjellstyret. Utleieinntektene fra småviltjakta bidrar til å 

opprettholde tilbudet om åpne buer for allmenheten resten av året. Også i 2014 ble rypejakta 

en god del begrenset i forhold til normalen. Dette fører naturlig nok til mindre etterspørsel 

etter husrom i småviltjakta. 

 

 
Tabell 4: antall utleiedøgn på de åpne 

buene, i utleieperioden, de tre første 

ukene av småviltjakta  

 

           
Gina Ørslien Bårdseng, Marcus Kampesveen og Halvor                       

Hårstadhaugen (ikke tilstede da bildet ble tatt) skrapte og 

beiset Fehytta på Liomseter, Liumseterhytta og  Revsjøhytta 

sommeren 2014. 

 

Fjellstyrets og allmenningsstyrets fehytter på Dokkvollen og inne ved Liumsetra ble benyttet 

av Dock beitelag og Gausdal fellesdrift i beitesesongen. 

 

I tillegg er det tre gamle steinbuer (steinbua i Vesterheimen, Fatkvolvbua og Tverrlibua) med 

enkel standard. Tett tak, åpen grue og historisk sus. 

 

 

Det ble som vanlig utført div. vedlikehold på hus og hytter. Noen stikkord: 

 Beising av tre hytter 

 Oppgradering av Fehytta på Liomseter. Skiftet ut råtestokker, ny trapp/platting, nye 

senger, utbedret kjøkken m.m. Nye portstolper i innkjøringa til hytta, samt nye 

portstolper og grinder inn til Liomseterhamninga. 

 Utskifting av en del inventar (madrasser, møbler mm.) 

 Ny brannmur på Fossbekkbua 

 Musetetting på Reinsjøbua 

 Hengt opp nøkkelbokser på alle utleiehyttene. 

 

Bu Ant. døgn 2014 

Reinsjøbua 4 

Skruvdalsbua 2 

Skytterbua 11 

Fossbekkbua 14 

Langsubua 21 

Vesterheimbua 3 

Nonstjønnbua 7 

Nordbua 7 

Megrundsbua 14 

Svabekkbua 7 

Røverhula 7 

Moslettbua 7 

Kårfallslettet 4 

 Skjellbreibua Stat. under 

«utleiehytter» 

SUM 108 
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Reindrift:  

Det ble inngått ny beiteleiekontrakt med Fram reinlag. Avtalen er en videreføring av tidligere 

avtaler. Samlet beitetrykk må ikke overstige det som tilsvarer 2000 dyr på beite gjennom hele 

vinteren. Fram reinlag plikter å tilpasse dyretallet til beitegrunnlaget slik at overbeiting 

unngås. 

 

Storviltjakt/storviltskjøtsel 

 
Elg 

Elgjakta i allmenningen blir utleid etter loddtrekning for 4 år om gangen. Inntil 60 % av 

fellingsrettene kan forbeholdes innenbygdsboende, mens resten er til fri fordeling. 84 dyr ble 

gitt ut i grunnkvote (70 % av fellingstillatelsene). Det ble felt 92 elger. 12508 kg prima 

elgkjøtt ble hentet ut av Gausdal og Torpa Statsallmenninger (felles vald) høsten 2014. 

Slaktevektene er opp på normalen igjen, etter at de lå noe under snittet i fjor. 

 

Relativt gode forhold gjennom hele jakta. Ingen snøfall som fikk særlig betydning for jakta. 5 

færre felte sammenlignet med 2013. Det ble også i år felt en god del store okser. 18-taggere 

både på Høglikollen og Grytlia, som de to største, målt i antall tagger. En 8-tagger på 

Ormtjønnet ble årets tyngste med en slaktevekt på 254 kg. 

 

Det har også i år blitt gjennomført sportelling av elg. Egen rapport om dette, og rapport fra 

elgjakta 2014, på www.gausdal-fjellstyre.org. 

 

På grunn av store snømengder i januar og februar ble det igangsatt foring med minirundballer 

i på seks plasser langs Liumsetervegen fra Revåa til Tortjønnet. Det er noen år siden det sist 

ble kjørt ut for til elgen i Dokkfaret. Foringa så ut til å bli godt mottatt av elgen. Alt ble spist 

opp ganske raskt.  

 

 
                               Valdrestjønnhøgda jaktlag på tur hjem med tungt lastet elgtrekk. 

 

 

http://www.gausdal-fjellstyre.org/
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Hjort og rådyr 
Det ble utdelt 27 jaktkort på hjort utenom elgjakta, men det ble ingen fall i den perioden. 

Hjortejakta starter 1. september og avsluttes 23. desember.  I elgjakta er hjortejakta forbeholdt 

elgjegerne (en hjort felt i elgjakta), men både før og etter er det rike muligheter for hjortejakt.   

 

Det ble felt 3 rådyrbukker i løpet av bukkejakta. Det ble solgt 12 rådyrkort. 

 

Populariteten øker for hjort og rådyrjakt, utdelte kort er doblet fra 2013 til 2014. 

 

 

Opplæringsjakt 

 
Opplæringsjakt storvilt 

For fjerde år på rad ble det arrangert opplæringsjakt på elg, i gamle Ormtjønnskampen 

nasjonalpark. Opplegget er et samarbeid mellom Gausdal jeger og fiskerforening og 

fjellstyret. Ingen elgfall denne gangen, men med uttak og los flere ganger, ble det allikevel litt 

spenning for deltakerne. Utbytte av å delta på kurset ble det uansett, tross ingen elgfall. Takk 

til dyktige instruktører og deltagere. 
 

 
Fint på elgpost under opplæringsjakt. Foto: Tore Lien 

 

Opplæringsjakt på småvilt 

For niende år på rad arrangerte Wild X, i samarbeid med Gausdal Fjellstyre og Norges 

Fjellstyresamband, opplæringsjakt på småvilt i Gausdal Vestfjell. 11 ungdommer fra Oslo-

området fikk oppleve ei helg med jakt på både rype, storfugl og hare, sammen med lokale 

instruktører. De hadde leir på Høvrestad ved Kittilbu.  

 
2 av deltagerne på harejakt. 

 

http://www.gausdal-fjellstyre.org/
http://www.fjellstyra.no/
http://www.fjellstyra.no/
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Småviltjakt/småviltskjøtsel 

Årets rypetaksering viste en svak oppgang sammenlignet med fjoråret. Det ble taksert til 10 

ryper pr. km2. Det var positivt, men bestanden var ikke større en at det ble lagt begrensninger 

i form av kortere jakttid, lav dagskvote og færre jegere som fikk jakte rype. Et opplegg som i 

grove trekk fulgte 2013 opplegget, men med noen justeringer. Målsettingen med 

reguleringene var å begrense jaktuttaket til maksimalt 15 % av taksert høstbestand før jakt.  

 

Det ble for øvrig registrert bra med smågnagere i fjellet i 2014. 

Fjellstyret vedtok: 

 Jakt på rype kun i begrenset periode, fra 15. september til og med 5. oktober, med 

dagskvote på 2 rype pr. jeger pr. dag. 

 Utenbygdsboende med hund: 90 ukekort fordelt på tre ukes-perioder og fire jaktfelt i 

perioden f.o.m 15. sept. t.o.m 5. oktober (disse kortene ble utsolgt i april). 

 Utenbygdsboende uten hund: 90 ukekort fordelt på tre ukes-perioder f.o.m 15. sept. 

t.o.m 5. oktober. 

 90 døgnkort for utenbygdsboende uten hund i perioden 15/9-5/10.  

 30 sesongkort for utenbygdsboende uten hund, som inkluderer rype fram til og med 5. 

oktober.  

 Innenbygdsboende med og uten hund: fritt kortsalg, men ikke rypejakt etter 5. oktober. 

Som et alternativ til rypejakt ble det åpnet opp for salg av treningskort for fuglehund fra den 

6. oktober. 

           Tabell 5: Takseringsresultater for årene 2007-2014 

År Område 
Antall 
linjer 

Antall 
meter 

Ant. 
Obs 

Antall 
ryper 

Ryper/
obs. 

Ryper / km2 
(med 95 % 

sannsynlighet) 

Antall 
kyllinger / 

høne* 

2008 refugieomr. 57 151826 104 371 3,6 9 (6-12) 1,9 

2008 kontrollomr. 28 72770 56 254 4,5 13 (10-19) 3 

2009 refugieomr. 58 149105 40 127 3,2 4 (3-9) 1,3 

2009 kontrollomr. 30 74450 50 111 2,2 7 (5-11) 1 

2010 refugieomr. 56 144 695 55 313 5,7 7(5-10) 4,7 

2010 kontrollomr. 32 76 300 24 85 3,5 4(2-6) 3,2 

2011 refugieomr. 57 129 028 73 627 

 

13(10-16) 6,9 

2011 kontrollomr. 36 86 400 39 225 

 

8(6-10) 4,8 

2012 refugieomr. 60 150 079 54 275 
 

5(3-6) 2,8 

2012 kontrollomr. 29 71 100 26 80 
 

4(3-6) 2,4 

2013 sammenslått 91 228555 84 415  8(5-11) 3,8 

2014 sammenslått        83 223028 111 600  10 (7-16) 6,6 
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Rypetaksering. Foto: M. Grønn                                      På rypejakt, høsten 2014 Foto: G. Ø. Bårdseng 

 

Tabell 6: Statistikk over antall solgte kort for småviltjakta for årene 2011 t.o.m. 2014. 
 

År: 
 

Innenbygdsboende: 
 

Utenbygdsboende: 
 
 

  

Dgk. Ukek. Ses.k. Sum. Dgk. Ukek. Ses.k. Sum. T.sum. 

-11 45 4 38 87 927 127 39 1093 1180 

-12 18 6 62 86 478 173 74 725 811 

-13 64 5 46 115 229 230 28 487 602 

-14 63 6 56 125 277 236 24 534 659 

 

De siste tre årene har begrensninger i rypejakta gitt markant lavere kortsalg. 
 

Tabell 7: Innleverte jaktrapporter 2012 - 2014. 

Innleverte jaktrapporter % rapporter av 

solgte kort År: Innenbygdsboende: Utenbygdsboende: 

-12 47 158 25,3 

-13 68 311 63 

-14 64 367 65 

 

Prosentandelen innleverte jaktrapporter de siste par årene har gått opp. Skyldes hovedsakelig 

et bedre innrapporteringssystem på www.intaur.no. Dette er svært gledelig da jaktrapportene 

er viktig i forvaltningen av spesielt rypa.   
 

Tabell 8.1: Antall felte småvilt ut fra innleverte jaktrapporter 2013 t.o.m. 2014:  

 År Hare Lirype Fjellrype 

Enkelt- 

bekkasin Orrhøne Orrhane Rugde Tiur Røy Kråke 

-13 63 217 30 1 8 10 4 9 4 5 

-14 99 431 50  14 17 2 6 5 7 
 

Det stipulerte jaktuttaket på rype (fjell- og lirype samlet) er på 18,5 %. Noe som er litt høyere 

en målsettingen om maksimalt 15 % uttak av taksert høstbestand. 
 

 

Tabell 8.2: Antall felte smårovvilt ut fra innleverte jaktrapporter 2014: 

År Rødrev Kråke Skjære Villmink Mår Røyskatt 

-14 17 15 2 5 1 1 

http://www.intaur.no/
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Treningsfeltene 

 
Tabell 9: Antall solgte treningskort  
Type kort 2012 2013 2014 

Harehund 32 50 78 

Elghund 81 103 126 

Fuglehund 69 77 91 

Totalt solgte treningskort 182 230 295 

 

 

 
Jakthundtrening i Gausdal vestfjell. Foto: T. Lande 

 

 

Fiske/fiskekultivering 

 
Fiskekortsalg 

2014 var sportsfiskets år. Fjellstyret arrangerte fiske- og fotokonkurranse for å fremme fisket. 

Vinnerfisken, tatt i Øvre Ongsjøen, passerte 2 kg med god margin. 

Fiskekortsalget må betegnes som stabilt og godt. 

Tabell 10: Statistikk over fiskekortsalget i perioden 2010 t.o.m. 2014: 
 
År: 

 
Innenbygdsboende: 

 
Utenbygdsboende: 

 
 

 
 
Oter/ 

Garn 

Stangfiske 
 
 

Oter/

Garn 

Stangfiske 

Døgn

-kort 

Uke-

kort 

Ses.- 

kort 

Døgn

-kort 

Uke-

kort 

Ses.- 

kort 

 
Sum 

solgt. 

-10 123 225 3 250 21 2026 144 249 3041 

-11 111 203 2 254 8 1537 140 261 2516 

-12 95 211 11 259 16 1786 151 236 2765 

-13 88 229 12 223 18 1830 165 217 2784 

-14 105 246 10 210 24 1801 172 220 2788 
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1,55 kg fisk fra Hynna. Foto: Maria Ekeberg                      Albert fisker på Ormtjønnet. Foto: Tina Berget  

 

 

Prøvefiske 

Årlig blir det gjennomført fiskeundersøkelser og prøvefiske. I 2014 ble det prøvefisket i 8 

vatn, Søre- og Nordre Valdrestjønn, Obleiken, Østre- og Vestre Huldertjønna, Øvre- og nedre 

Leppe og Kroktjønnet ved Mjogsjøen. Resultater fra prøvefiske som egen rapport på 

www.gausdal-fjellstyre.org.  

 

 

Tynningsfiske 

Tynningsfisket i Snæra fortsatte også dette året. Fjellstyret stiller med båt og garn. De som har 

lyst til å fiske med garn melder sin interesse. Sesongen 2014 ble det tatt opp 946 småørret.  

Samme opplegg ble også satt i gang i Skjellbreisvatnet, her ble det tatt opp 505 småfisker. 

Begge vatna fiskerike og svært produktive.  

 

Som tidligere fiskes det med finmaskede garn (17-19,5 mm) for å ta ut en del småfisk. Som 

lønn for strevet er det mulighet for å fiske med to 29 mm garn pr. natt, slik at det blir litt 

matfisk å ta med hjem. Utleierommet på Skjellbreibua står til disposisjon for de som ønsker å 

tynningsfiske på Skjellbreisvatnet.  

 

Målsettingen er å tynne såpass at snittvekten øker. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gausdal-fjellstyre.org/
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Utsetting av fisk 

I en del vatn er det vanskelige gyteforhold for ørreten. Det trengs derfor påfyll av settefisk.  

I flere av de veinære småvatna langs Vestfjellvegen og Liumsetervegen, ble det som vanlig 

satt ut en del større fisk.  
 

 

Tabell 11: Fiskeutsetting 2014 

Vatn Vassdrag Art Stamme Ant. Alder 

Vestre Huldertj Dokka Ørret Fullsenn 50 To-årig 

Østre Huldertj Dokka Ørret Fullsenn 50 To-årig 

Hindalssjøen Lågen Ørret Gålå 300 Ett-årig 

Kittilbutjønnet Dokka Ørret Fullsenn 50 To-årig 

Valdrestj.dam Dokka Ørret Fullsenn 50 To årig 

Heimtj. Dokka Ørret Fullsenn 250 Ett-årig 

Karsjøtj Dokka Ørret Fullsenn 50 To-årig 

Vestre Skardtj. Dokka Ørret Fullsenn 50 Ett-årig 

Nordre Skardtj. Dokka Ørret Fullsenn 200 Ett-årig 

Grønntjønnet Dokka Ørret Fullsenn 50 To-årig 

Febutj. Dokka Ørret Fullsenn 50 To-årig 

Revsjøtjønnet Dokka Ørret Fullsenn 25/25 Fler-årig/toårig 

Ø. Megruntj. Lågen Ørret Vinstern 500 Ett-årig 
 

 

Båtutleie 
 

Gausdal fjellstyre hadde i 2014 utleiebåter ved følgende vatn: Mjogsjøen, Kroktjønnet v/ 

Kittilbu, Dokkfløyvatnet, Snæra (2 stk.), Tortjønnet, Nedre Megrunnstjønnet og Hindalssjøen 

og Heimtjønnet 

 

Disse båtene har vært utleid i 169 døgn. Det gir en økning på 61 døgn fra 2013. 

 

Turkart 
Det ble solgt 333 eksemplarer av Turkart «Gausdal Vestfjell m/ Langsua Nasjonalpark». 

Kartene selges på dagligvarebutikker, sportsbutikker, bensinstasjoner, serveringssteder i 

fjellet og på fjellstyrekontoret.  

 

 

Verneområdene 

Statens naturoppsyn kjøper oppsynstjenester av fjellstyret i Langsua nasjonalpark og 

tilliggende verneområder.  

Årets tjenestekjøp ble brukt til generelt oppsyn i verneområdene, samt oppsetting av 

infotavler i Dokkfaret LVO og Espedalen LVO. 
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Knutepunkt Langsua 

For å markere åpningen av Knutepunkt Langsua ble alle 5. klassingene i Gausdal invitert til å 

delta på friluftsaktiviteter, sammen med SNO, fjellstyret, nasjonalparkforvalterne og 

utmarksmuseet. Offisiell åpning med eineklipping foretok fylkesmann Kristin Hille Valla. 

Tildeling av midler 
Hvert år skal fjellstyret ta stilling til hvor mye av omsetningen som kan avsettes til 

tilskuddsmidler. For 2014 var det budsjettert med 60 000,- kroner i tilskuddsmidler. 

Disponeringen skjer etter vedtatte retningslinjer. Kravene i fjellovens § 3 og § 11 må være 

oppfylt. 

 

Gausdal fjellstyre tildelte følgende midler;  

 Kr. 10.000,- til Sti og løypekomiteen Gausdal Vestfjell - Nord til løypekjøring. 

  

 Kr. 5000,- til Gausdal skytterlag til kjøp av bjønnbane. 

 

 Kr. 5000,- til Gausdal Trekkhundklubb til løypekjøring. 

 

 Kr. 40.000 til Værskei Løypekomite til løypekjøring på Værskei. 

 

 

Oppsynsvirksomheten  

 
Fjellstyrets ansatte utfører oppsyn til alle årstider i statsallmenningen, men med størst aktivitet 

i barmarksperioden. I all hovedsak foregår jakt og fiske etter gjeldende lover og regler. De 

brudd som blir oppdaget blir enten oppgjort på stedet, anmeldt eller rapportert på andre måter.  

Fjelloppsynets viktigste oppgave er å informere publikum, samt å forhindre at lovbrudd skjer.  

 

Det ble brukt 727 arbeidstimer på oppsyn i 2014. Totalt brukte fjellstyrets ansatte 4553 

arbeidstimer fordelt på oppsyn, skjøtsel/vedlikehold, saksbehandling/administrasjon og 

tjenestesalg (SNO, Langsua nasjonalparkstyre, Torpa fjellstyre og Gausdal kommune).

 
 

 

Østre Gausdal 

 

Gausdal fjellstyre 

 

 


