
 
Årsmelding 2007 

 
Øyer fjellstyre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Årsmelding 2007 
 
 
Innhold: 
 
Fjellstyret.................................................................................................................................... 3 

Styret og ansatte ..................................................................................................................... 3 
Fjellstyrets virksomhet ........................................................................................................... 3 

Beite ........................................................................................................................................... 4 
Jakt ............................................................................................................................................. 5 

Reinsjakta ............................................................................................................................... 5 
Småviltjakt ............................................................................................................................. 6 
Elgjakt .................................................................................................................................... 8 

Fiske, Fiskestell .......................................................................................................................... 9 
Friluftsliv.  Tilrettelegging. ...................................................................................................... 12 
Tilskudd fra fjellkassa .............................................................................................................. 12 
Annet i 2007. ............................................................................................................................ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
� Fjellstyrets driftsregnskap 2007 
� Revisorrapport 



 3 

Fjellstyret 

Styret og ansatte 
 
I perioden 1. januar – 25. oktober hadde fjellstyret følgende sammensetning: 
 
Medlemmer  Personlige varamedlemmer 
Anders Hagen, 2635 Tretten Leder Inger Lise Hagen Lien, 2636 Øyer 
Britt Kolstø, 2636 Øyer Nestleder Geir Eggereide, 2635 Tretten 
Arne Bueie, 2636 Øyer  Geir Korslund, 2636 Øyer 
Helene Brekke, 2636 Tretten  Stein Erik Blomberg, 2635 Tretten 
Odd Fossum, 2636 Øyer  Magnhild Grimsrud, 2636 Øyer 
 
Etter høstens kommunevalg ble det i kommunestyrets møte den 25. oktober valgt følgende 
fjellstyre for de neste fire år: 
 
Medlemmer  Personlige varamedlemmer 
Arne Bueie, 2636 Øyer Leder Inger Lise Hagen Lien 
Odd Fossum, 2636 Øyer Nestleder Britt Rusten 
Unni Staum  Elin Heidi Slåsletten 
Åse Brattrok Ryager  Gudmund Sveen 
Geir Eggereide  Roar Gillebo 
 
Fjellstyret har hatt følgende ansatte: 
 
Arbeidstaker Stilling Stillings % Periode 
Edgar Enge Fjelloppsyn/daglig leder 100 % helårsansatt 
Kjell Øverli Jakt- og fiskeoppsyn 100 % 20.05. – 31.10. 
Gaute Szacinski Jakt- og fiskeoppsyn 100 % helårsansatt 
Kristian Hansen Ekstrahjelp 100 % 02.05. - 31.10. 
 

Fjellstyrets virksomhet 
Fjellstyremøter: 
Fjellstyret har hatt 10 ordinære fjellstyremøter, og behandlet 79 protokollerte saker.  I tillegg 
ble det avholdt et arbeidsmøte, hvor tema var arbeidsoppgaver fremover. 
 
Befaringer: 
Fjellstyret hadde befaring i allmenningen den 18. juni. 
 
Representasjon: 
Arne Bueie er leder i Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort, og medlem i 
Fjellstyrene i Rondane 
Edgar Enge er medlem i villreinutvalget for Rondane sørområde, og fjellstyrets representant i 
Øyer kommunes ”utvalg for stedsnavn”. 
Anders Hagen er varamedlem til styret for FOSA. 
Odd Fossum er fjellstyrets representant i styret for Øyer Turskiløyper BA. 
 



 4 

Fjellstyret har vært representert i følgende møter: 
 
Dato Møte 
16.-17. april Årsmøte fjellstyrene i Oppland. 

(Anders Hagen og Gaute Szacinski) 
19. april Årsmøte Villreinutvalget for Rondane sørområde 

(Edgar Enge) 
29. mars Årsmøte FOSA 

(Anders Hagen, samt Edgar Enge) 
10. desember Ledermøte, Fjellstyrene i Oppland. 

(Arne Bueie og Edgar Enge) 
 
Fiskedag ved Våsjøen: 
Den 24. juni ble det på tradisjonell måte arrangert fiskedag ved friluftsanlegget på Våsdalen.  
Det var natursti og fiskekonkurranse for barn med premier, gratis smaksprøver av både røkt 
og grillet fisk. Tross i noe skiftende vær, var frammøte bra. 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. I år ble fisken sluppet på begynnelsen av fiskedagen. Dette var populært for de 
unge, som hjalp til med utsettingen. 
 
Samarbeid med skolene: 
Fjellstyret viderefører samarbeidet med skolene, hvor formålet er å lære elevene om de ulike 
verdier fjellet og utmarka representerer.  I løpet av året har derfor fjellstyret gitt tilskudd til 
fjellturer for elevene.  Skolekjøkkenet på Ungdomsskolen har fått en elgkalv. I juni hadde 
ungdomsskolen tur i fjellet, og elevene hjalp til med mange nyttige arbeidsoppgaver, bl.a. 
klopping av råk og vask av de åpne buene. 
 
Stavsmartn: 
Under Stavsmartn videreførte fjellstyret og ungdomsskolen samarbeidet om stand, hvor en 
bl.a. hadde gratis smaksprøver av sik og elg, og spørrekonkurranse med premier.  Her ble 
også premiene for topp-turene trukket. 
 
Pilkedag: 
1. april arrangerte Øyer Tretten JFF og fjellstyret pilke- og familiedag på Hornsjøen. Været 
var strålende, og ca. 80 personer tok turen ned på isen. Det ble servert pølser, saft og kaffe, og 
lånt ut pilkeutstyr til de som trengte det. Øyer Turskiløyper kjørte opp skiløype, slik at både 
store og små enkelt kunne komme ned til vatnet. 
I alt deltok ca 70 personer i pilkekonkurransen.  
Dagen ble avsluttet med premieutdeling. 
Arrangementet må sies å være meget vellykket. 
 
 

Beite 
Øyer Beite- og gjetelag rapporterer om følgende antall beitedyr: 
 
Det ble sluppet 362 storfe på beite. Tre dyr døde i fjellet. Til sammenlikning ble det 
sommeren 2006 sluppet 467 fe. 
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Det ble sluppet 7914 sauer. Fordeling sau/lam, og tapstall var slik (fjorårstall i parentes): 
 

 Sluppet Tapt Taps- % 
Sau 2777 (2827) 132 (83) 4,75 (2,94 %) 
Lam 5137 (4894) 222 (225) 4,32 (4,60 %) 
Totalt 7914 (7721) 354 (308) 4,47 (3,99 %) 
 
Tabellen under viser oversikt over antall dokumenterte sau/lam tatt av rovdyr i Øyer 
statsallmenning i 2007 (fjorårstall i parentes): 
 
 Rovdyrdrept sau 
Bjørn 13 (4)   
Jerv 6 (0) 
Ulv 0 (0) 
Totalt 19 (4) 

 
Sammenlignet med fjoråret, var det en betydelig økning i antall sau/lam drept av rovdyr i 
2007.  
 
Oppgavene over beitedyr gjelder dyr sluppet gjennom Øyer beite- og gjetelag.  I tillegg 
kommer beitedyr fra Fåvang, som beiter ved Eldåbua/Eldådalen, og storfe fra Ringsaker som 
beiter i Åstdalen. 
 
Den ulovelige beitinga med sau i Åstdalen fra Ringsaker var denne sommeren redusert til et 
minimum. 
 
 

Jakt 

Reinsjakta 
Fjellstyret fikk tildelt 119 fellingstillatelser. Dette var en økning på 12 dyr fra året før.  
 
Det kom inn 79 søknader om jakt fra innenbygdsboende.  Dette er en nedgang fra året før, 
hvor det var 96 søkere.  Tildelingen ble foretatt ved loddtrekning på åpent trekningsmøte i 
Øyer-Tretten JFFs klubbhus i Skarsmoen 25. mai. 
 
107 fellingstillatelser var forbeholdt innenbygdsboende. Det kom inn færre søknader enn 
fellingstillatelser. Dette resulterte i at 28 personer fikk tilbud om dobbelkort(fritt u/ 50 kg + 
kalv). Etter at alle innenbygds hadde fått tilbud om jakt, var det en del som takket nei. De 
ledige kortene ble tildelt utenbygdsboende jegere i h.h.t reserveliste.   
 
Søknader fra utenbygdsboende ble også i år fordelt ved loddtrekning i Inatur-systemet 
 
Alle jegere under 18 år fikk gratis jakt, i alt 3 personer. 
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Fordeling av korttype på innenbygds- og utenbygdsboende var slik: 
  Antall Pris Sum 
Fritt dyr 11 2 200 24 200 
Fritt dyr u/50 kg + kalv 24 1 700 40 800 
Fritt dyr u/50 kg 25 1 200 30 000 
Kalv 6 500 3 000 
Kalv, redusert pris 1 250 250 

Innenbygdsboende  

Gratiskort 4 - - 
Fritt dyr - -  
Fritt dyr u/50 kg + kalv - - - 
Fritt dyr u/50 kg 15 1 800 27 000 
Kalv 9 800 7 200 

Utenbygdsboende 

Gratiskort - - - 
  Sum 95   kr 132 450 

 
Fellesjakt: 
Det var fellesjakt med alle rettighetshaverne sør for Øyer fra første jaktdag til og med  
14. september.  Videre var det fellesjakt med Ringebu, sør for Allmenningsvegen - Samdalen, 
hele jakttida. Avtalen om gjensidig grenseovergang med Kiær, Messelt og Fampen ble 
videreført. 
 
Fellingsresultat 
Det ble felt 26 dyr på Øyer-kort. Av disse ble 11 felt innen Øyer statsallmenning, 13 i 
Ringebu statsallmenning, 1 i Stor-Elvdal og 1 i Ringsaker. Fellingsprosent for Øyer ble etter 
dette på 22 %. Dette er en nedgang fra året før, da vi hadde 29 % felling.  
 
Jakttid: 
Jakttiden var fra 20. august og ut september måned. En del rettighetshavere søkte 
villreinnemnda om utvidelse av jakttiden. Søknaden ble avslått. Øyer valgte å stå utenfor 
søknaden.  
 
 
Småviltjakta 
 
Jakttid 
Fuglejakt med og uten hund: 15.09 – 19.09 og 01.10 – 31.10 
Harejakt innenbygdsboende: 20.09 – 24.09 og 01.10 – 23.12 
Harejakt utenbygdsboende: 11.10 – 23.12 
 
Søknader om jakt, utenbygdsboende med hund: 
Fuglejakt: 138 søknader, fra til sammen 211 personer (kvote 20 rypekort) 
Harejakt: 39 søknader, fra til sammen 64 personer (kvote 30 harekort) 
 
Rypetaksering 
For 10. 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. 
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Beregningene etter taksten viste et anslag på 31 ryper pr km2 i takstområdet. Dette er litt 
lavere enn fjoråret, men likevel en forholdsvis god bestand. På grunn av den store 
rypetettheten valgte en å ikke sette noen dagskvote. 
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Diagrammet over viser utviklingen i rypebestanden de 10 siste årene 
 
Som vi ser av kurven har det vært en jevn økning i rypebestanden, med en liten nedgang i 
2007 
 
Salg av jaktkort 
Totalt ble det solgt 628 jaktkort. Dette var en oppgang på 101 kort sammenlignet med 
fjoråret. Jaktkortsalget gikk opp med kr. 29 000,- 
 

Gratis- Utenbygds Innenbygds Salgs- 

kort u/hund m/hund u/hund m/hund sum 
  2 døgn Uke Sesong Sesong Sesong brutto 

Kortselger 

  kr 150  kr 300  kr 400  kr 700  kr 200  kr 350    

Coop - Tretten 2 5 8 4   4 35 17800 
Coop - Øyer 7 17 5 16   17 25 22600 
Kiwi Tretten 1 2 1 5   3 17 9150 
Øvre Åstbrua bom 1 15 8 4       6250 
Tretten auto senter 1 6 1 8   2 13 9350 
Hafjell veiservice 1 55 10 30   7 10 28150 
Rypesekken og fiskeveska   5   1       1100 
Sporten Hafjell 2 47 15 14   9 32 30150 
Inatur   53 13 27       22650 
Fjellstyrekontoret   6     57   1 40800 

Sum 15 211 61 109 57 42 133 188000 
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Resultater fra jakta 
Oppgitt ant. 

jaktdager 

Felt vilt  Korttype Antall kort 
returnert 

Rype Hare Rype Orrhøne Orrhane Hare Rødrev Andre arter 
Utenbygds u/hund 104 309 3 205 8 8 1  4 
Utenbygds m/h -rype 16 93   61 1 1   1 

Utenbygds m/h -hare 26  200    42   
Innenbygds m/h 81 293 435  360 22 36 54  3 
Innenbygds u/hund 33 190  50 2 1 2  2 

Sum 260 885 638 676 33 46 99  10 
 
Tabellen under viser jegernes oppfatning av årets småviltbestand 
(% fordelt på hver art). 
  God Middels Dårlig Antall svar 
Rype 16,3 70,3 13,4 172 

Hare 54,9 43,7 1,4 71 

 
Elgjakta 
 
Jaktfeltinndeling: 
Det var samme jaktfeltinndeling som tidligere, med i alt 12. jaktfelt. Fjellstyret vedtok å dele 
Gardfesthaugen i to perioder, slik at flere jaktlag skulle få tilbud om jakt. Fra før er også 
Hynnlia og Gjæslia periodedelte. Dette betyr at under årets elgjakt, var det i alt 15 jaktlag som 
jaktet i allmenningen.  
 
Følgende jaktfelt var ledige, og ble satt bort for 4 år: Gardfesthaugen A og B ble satt bort til 
innenbygdsboende jaktlag, og Vedemslia og Eldådalen ble satt bort til utenbygdsboende 
jaktlag.  
 
Nytt planområde 
Våren 2005 gikk fjellstyret i samarbeid med de private grunneierlagene på østsiden av Lågen, 
og dannet felles driftsplanområde for elg og hjort.  Det nye planområdet har et tellende areal 
på 433.000 daa.  Plansamarbeidet omfatter bl.a. felles avskytingsmodell og enhetlig oppsyn. 
Jaktrettshaverne selger jakta sjøl som før, og bestemmer prisen.  Det er likevel felles 
prissystem, med progressiv kg-pris.  Det nye planområdet skal også drive tiltak vinterstid, 
bl.a. forsøke å holde elgen unna veg og jernbane.  Aktuelle tiltak er foring og brøyting av 
skogsbilveger. Første års jakt etter den nye planen forløp på en god måte. 
 
Et av målene i bestandsplanen er å drive avskytingen slik at elgstamma blir mest mulig 
produktiv.  Målet er en reduksjon i vinterstamma, men med høyere produktivitet skal en 
fortsatt kunne høste som før.  Erfaringene fra årets jakt tyder på at bestanden allerede er noe 
redusert i nordre/midtre del av fjellet.  I søre del av fjellet virket bestanden å være like stor 
som før. 
 
Som en del av samarbeidet inngår felles oppsynsordning over hele området.  Nytt av året var 
innføring av et felles telefonnummer, hvor alle innmeldinger av dyr og andre henvendelser til 
oppsynet skulle skje.  Med en del forbedringer vil ordningen trolig føre til en bedre og mer 
effektiv oppsynstjeneste. 
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Kvote 
Planområdet har en kvote på 200 dyr årlig.  Av dette ble 80 % delt ut før jakta, resten ble 
holdt igjen som tilleggsdyr.  Fjellstyret tildelte 92 dyr som grunnkvote.  Utover i jakta ble det 
åpnet for tildeling av tilleggsdyr.  Oppsynene fikk fullmakt til å dele ut kalv/ungdyr, mens 
eldre dyr ble fordelt av styret i planområdet.   
 
Fellingsresultat i Øyer statsallmenning: 

 Kalver 1 ½ år Eldre Sum 
Okse 22 16 23 61 
Ku 13 6 16 35 
Sum 35 22 39 96 
 
Gjennomsnittsvekter av felte dyr 

 Kalver 1 ½ år Eldre 
Okse 58,6 126,8 191,2 
Ku 55,2 120,8 160,4 
 
De felte dyrene utgjorde til sammen 11.692 kg kjøtt.  Dette utgjorde en brutto verdi på  
kr 682 304,-. Fratrukket 5 % administrasjonsutgifter, samt andel til de små private parsellene i 
allmenningen, er dette midler som i sin helhet tilfaller fjellkassa.   
 
 

Fiske, Fiskestell 
 
Fiskeregler 
Det ble ikke gjort endringer i fiskereglene før årets sesong. 
 
Utsettinger 
Det ble satt ut følgende antall fisk sommeren og vinteren 2007: 
 
Vann  Ensommrig Ettårig Toårig Treårig Større 
Våsjøen   3 000   100 
Goppollvatnet  5 000     
Djupen  1 400     
Aksjøen v   150   
Svartbergtjønnet v   65   
Gråurtjønn v   200   
Skartjønnet v/Harland v   65   
Skjeltjønnet v   250   
Slåtjønnet v   65   
Knapptjønn, nordre v   65   
Knapptjønn, søndre v   65   
Ståkåmyrtjønnet v   65   
Måsåmyrtjønn v   65   
Skartj. på Måsåmyran v   65   
Indre Måsåmyrtjønn v   65   
Bulontjønnet v   200   
 
v= utsatt om vinteren fra snøscooter 
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All fisken er kjøpt fra FOSA, og er av Goppollen-stamme. 
 
100 større fisker ble som vanlig satt ut på Våsjøen i forbindelse med fiskedagen.  Utsettingen 
av ensommrig fisk på Goppollvatnet og Djupen, samt ettårig fisk på Våsjøen, er pålagte 
utsettinger i de regulerte vann i Moksavassdraget.  Fjellstyret utfører utsettingen på vegne av 
Gudbrandsdal Energiverk.  De øvrige utsettinger er suppleringsutsettinger, utført av 
fjellstyret. 
 
Korttyper og priser 
Før årets sesong ble kortordningen for fiske endret. Det ble innført 1 døgns kort for fiske med 
stang. Følgende korttyper og priser gjaldt for 2007: 
 
Korttype Stangfiske Faststående redskap 
1 døgn 30,-  
2 døgn 50,-  
Uke 80,-  
Sesongkort 150,- 200,- 
2 døgn familiekort 80,-  
Uke, familiekort 150,-  
Sesongkort, under 18 år - 50,- 

 
Barn og unge fisker gratis med stang til og med det året de fyller 18 år. 
 
Salg av fiskekort 
 Kortselger Pilking Stangfiske Faststående 

redskap 
Salgs- 
sum 

 
Ses 

kr 50 
1 dg 
kr 30 

2 dg 
kr 50 

Uke 
kr 80 

Ses 
kr 150 

2 dg fam 
kr 80 

Uke fam 
kr 150 

Voksen 
kr 200 

Barn 
kr 50 

 

Blomberg hytte og camping     4   2     1   700,00 

Hornsjø Høyfjellshotell   14   1 3   1 1   1300,00 

Elgåsen bom   40 5 2 6   1     2660,00 

Øvre Åstbru bom   133 49 15 103 3 1     23480,00 

Rustadstuen sport   35 6 3 66         11490,00 

Coop Tretten   19 15 15 35 1 2 92 7 26900,00 

Coop Øyer   23 13 5 20 1   95 12 24420,00 

Øyer Gjestegård   6               180,00 

Nordseter bom   57 8 8 20 1 1     5980,00 

Hafjell Veiservice   71 9 9 40 2 1 40 3 17760,00 

Sporten Hafjell   89 63 52 71 6 11 143 13 52010,00 

G-Sport Strandtorget   16 12 4 26         5300,00 

Notabene Moelv   5   2 1         460,00 

G-Sport Lillehammer   5     1         300,00 

Kiwi Tretten   11 10 7 14     48 7 13440,00 

Rypesekken og Fiskevesken   2     5   1     960,00 

David Kallestad   1     3         480,00 

Gaia Storkiosk   16 2 4 3 4       1670,00 

Tretten Auto senter   33 12 8 24 1 2 52 8 17010,00 

Øyer fjellstyre       1       6 1 1330,00 

Selvbetjente kasser 20 107 45 15 75 7 1     19640,00 

Inatur   10 6 12 9 1 1     3140,00 

Sum 20 693 259 163 527 27 23 478 51 230610,00 
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Totalt er det solgt 2241 fiskekort, en oppgang på 440 stk fra året før. Det var en nedgang i 
brutto salgsinntekter på kr 13 090,-. 
 
Utfisking av abbor på Horns jøen 
Det ble fisket med 2 stor-ruser fra 23. mai til 24. august. Til sammen ble det tatt opp 557,2 kg 
abbor.  Dette er en stor nedgang fra fjoråret, hvor en tok opp 951,4 kg.  
 

 

Diagrammet over viser utviklingen i abborbestanden på Hornsjøen fra stor-ruse ble innført 
som fangstredskap 
 
Gjennomsnittsvekta på abboren har steget gradvis siden 2004. I år ble det tatt noen større 
abborer. Disse ble satt ut igjen, i håp om at de skal være med på å regulere bestanden 
 
Utfisking på Goppollvatnet 
Det ble fisket med to stor-ruser. Rusene ble satt ut 11. september og tatt opp igjen  
3. november. I alt ble det fisket opp 456,7 kg sik, eller ca. 2972 stk. Dette er en liten nedgang 
fra året før, da det ble tatt 515,2 kg.  
 
Gjennomsnittsvekta på siken økte jevnt fram til 2005, siden har den gått noe ned.  Årsaken er 
at ettersom bestanden ble tynnet ut, ble det bedre næringsforhold i vatnet.  Dette har i sin tur 
ført til at nye generasjoner har hatt muligheten til å vokse opp, noe som forklarer nedgangen i 
gjennomsnittsvekt de siste årene.  Dette er en ønsket utvikling, da sikyngel og småsik er 
utmerket føde for auren. 
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Diagrammet over viser utviklingen i sikbestanden på Goppollen fra stor-ruse ble innført 
som fangstredskap 
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Utfisking av ørekyte på Nedre Hundtjønn 
Øyer Tretten JFF fisket ørekyte på nedre Hunntjønnet. Fisket foregikk med ruser i oset i 
bekken mellom Øvre- og Nedre Hunntjønnet. Resultatet ble 32,5 liter 
 
Stamfiske 
Også i år ble det fanget stamfisk på Goppollvatnet. For å unngå å forstyrre den naturlige 
gytingen i bekken, ble ørreter fra storrusa samlet i en felles oppsamlingskasse i oset på 
gytebekken. Ca 50 hunnfisker og 5 hannfisker ble fanget inn. Resultatet ble ca 4 liter rogn. 
Forsøket med å oppbevare gytefisken i oset, var vellykket 
 
 

Friluftsliv. Tilrettelegging 
 
Veemsbua 
Restaureringen av Veemsbua ble fullført.  Det stod att å beise uthus.  Det ser ut til at den 
nyoppførte steinmuren står godt, og tåler påkjenningen av telen vinterstid.  Målet med 
restaureringa har vært å bevare bua som et kulturminne, samtidig som den blir et tilbud til 
brukere av fjellet.  Bua skal stå åpen, og kan brukes av den som vil. 
 
Bruer. 
Det ble satt opp rekkverk over brua i Øveråst-oset 
 
Klopping. 
Det ble lagt ut impregnert plank i følgende råk: 
� Turistråket ved Øveråst-oset 
� Tursti i Søkkelia 
� Supplert med plank på Skyttilmyra, samt ryddet opp i gamle klopper.  
� Supplert med plank i Bjønnbusset 
 
Utstyr i de åpne buene. 
Følgende utstyr ble frakta innover til de åpne buene: 
� Nyvaska laken og ulltepper til alle sengene. 
� Det ble kjøpt inn 2 nye bord til Hallandshytta og 1 til Veemsbua. 
� Naustet på Lyngen ble oppgradert med bord og propanapparat 
� Forøvrig har en frakta innover propan og tørr ved, og forsøkt å holde buene med et 

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

 
Toppturer 
Toppturene har vært en stor suksess, og opplegget ble videreført også i år. På 14 utvalgte 
steder ble det utplassert besøksprotokoller. Til sammen har 4983 personer skrevet seg inn. 
Dette er tilnærmet samme antallet som i fjor. 101 personer besøkte minimum 10 steder og var 
med i trekningen om et gavekort. Ellers ble det trukket en premie (ryggsekk) fra hver topp. 
 
Utedo ved Ner-Åsten 
Fjellstyret sine ansatte satte opp ny utedo med tett kum ved parkeringsplassen på Ner-Åsten. 
Det står igjen å tilrettelegges slik at rullestolbrukere kan benytte seg av tilbudet 
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Tilskudd fra fjellkassa 
 
Det er gitt følgende tilskudd fra fjellkassa: 
 
Formål Beløp 
Vedlikehold av veier 239.400 
Preparering av skiløyper 100.000 
Driftstilskudd, gjeting av sau og ungdyr 100.000 
Allmennyttige formål 
(Herunder Fjellturer for elever, bevegelseshemmede og andre) 

82.793 

Sum 522.193 

 

Annet i 2007. 
 
Vedlikehold av buer. 
Den tradisjonelle turen med Øyer ungdomsskole ble avholdt i juni.  Elevene vasket og skiftet 
på sengene i samtlige av fjellstyrets åpne hytter.   
Gjerdet rundt Hallandshytta måtte repareres etter vinteren. 
 
Uthuset ved Oppsynshytta på Ner-Åsten 
Uthuset ble gjort ferdig av fjellstyrets ansatte.  Det stod igjen å beise, innvendige skillevegger 
og legging av torvtak. 
 
Lagerrom/garasje på Holmsetra 
Fjellstyret og Øyer Tretten røde kors hjelpekorps satte i felleskap opp et lagerrom/garasje på 
Holmsetra sommeren 2007. Bygget er delt opp i 3 rom, hvorav fjellstyret disponerer 2 av 
dem. 1 rom er isolert og oppvarmet. Dette er skal brukes til snøscootergarasje. I det andre 
rommet blir det muligheter for å lagre tilhengere og annet utstyr/redskap. 
 
Registrering av dårlige gjerder. 
Seint på høsten ble det foretatt etterkontroll av dårlige gjerder på ca 30 steder.  Dette var 
gjerder hvor eieren tidligere hadde fått pålegg om utbedring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 


