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Fjellstyret 

Styret og ansatte 
Fjellstyret har hatt følgende sammensetning: 
 
Medlemmer  Personlige varamedlemmer 
Åse Brattrok Ryager Leder John Berge 
Steinar Grimsrud Nestleder Jarle Bjørge 
Unni Staum  Jon Magne Aspelund 
Marthe Lang-Ree  Gunhild Eikerol 
Arne Finn Brekke  Inger Lise Hagen Lien 
 
Marthe Lang-Ree søkte permisjon fra fjellstyrevervet i perioden 31.08.2012 – 31.08.2013. Fra 
1. september ble Gunhild Eikerol nytt medlem med vara Sondre Stubrud. 
 
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 11 ordinære fjellstyremøter, og behandlet 75 protokollerte saker  
 
Befaringer: 
Fjellstyret hadde befaring i allmenningen sammen med Statskog den 11. juni. 
 
Representasjon: 
Åse Ryager 
- Fjellstyrets representant i Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort 
- styremedlem i fjellstyrene i Oppland 
- medlem i arbeidsgruppa for Moksjøstugua. 
Unni Staum 
- styremedlem i FOSA 
- varamedlem til styret for Øyer Turskiløyper SA. 
- fjellstyrets representant i Øyer kommunes ”utvalg for stedsnavn” 
Arne Finn Brekke 
- medlem av arbeidsgruppa for fjellvegene. 
- fjellstyrets representant i styret for Øyer Turskiløyper SA. 
Edgar Enge 
- medlem i villreinutvalget for Rondane sørområde. 
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Møter i fjellstyrets organisasjoner: 
 
Dato Møte 
01. februar Årsmøte FOSA. (Unni Staum) 
22. februar Fellesmøte med vegselskapene 
22. mars Møte med Øyer Tretten JFF (Åse Ryager, Steinar Grimsrud, Edgar Enge) 
12.-13. april Årsmøte fjellstyrene i Oppland. (Åse Ryager, Steinar Grimsrud, Unni Staum, 

Marthe Lang-Ree Arne Finn Brekke, Edgar Enge, Gaute Szacinski) 
18. april Årsmøte Villreinutvalget for Rondane sørområde. (Edgar Enge) 
11. mai Trekkingsmøte for villreinjakta 
24. mai Årsmøte Øyer østside forvaltningsområde for elg og hjort. 

(Åse Ryager, Edgar Enge) 
29. mai Møte med Øyer beite- og gjeterlag (Edgar Enge) 
14.-15. juni Landsmøte Norges Fjellstyresamband (Åse Ryager, Edgar Enge) 
22.-23. november Ledersamling (Åse Ryager, Edgar Enge) 
 
I tillegg har det vært stor møteaktivitet i andre fora. 
 
Pilke- og familiedag: 
Pilke- og familiedagen på Hornsjøen ble avholdt 31. mars. I tillegg til pilkekonkurranse ble 
det grillet pølser og kokt kaffe. Bare 7 personer møtte opp.  
 
Samarbeid med skolene: 
En videreførte også i år den mangeårige tradisjonen med at skolekjøkkenet på ungdomsskolen 
fikk en elgkalv. Lokale jegere var med og lærte elevene om hvordan en deler opp og tar vare 
på slaktet. 
 
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. 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. 
 
Stavsmartn: 
Under Stavsmartn åpnet fjellstyret dørene til kontorlokalene. Ungdomsskolen hjalp til med 
servering av smaksprøver fra sik og elg. Fjellstyret spanderte kaffe og marsipankake. Her ble 
også premiene for topp-turene trukket. 
 

Beite 
Øyer Beite- og gjetelag rapporterer om følgende antall beitedyr: 
 
Det ble sluppet 441 storfe på beite. 1 kalv døde i løpet av sommeren. Til sammenlikning ble 
det sommeren 2011 sluppet 396 fe. 
 
Det ble sluppet 7012 sau. Av dette ble 6768 sau funnet igjen om høsten.  
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Fordeling sau/lam, og tapstall (fjorårstall i parentes): 

 Sluppet Tapt Taps- % 
Søyer 2540 (2672)  87 (85)  3,4 (3,2)  
Lam 4472 (5104)  157 (309)  3,5 (6,1)  
Totalt 7012 (7776)  244 (394)  3,5 (5,1)  
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. 
 
Ulovlig beiting med sau fra Ringsaker har vært begrenset også i år. 
 
Sankingen av storfé gikk noe bedre enn i fjor, men også i år var det problematisk å få inn de 
siste dyrene i Åstdalen. To kalver fra Ringsaker ble gående igjen i Åstdalen. Fjelloppsynet har 
ikke sett tegn til dyrene i løpet av vinteren. 
 
Sauetapet var vesentlig lavere enn i fjor. Det spesielle var at en god del sau, og da spesielt 
søyer ble borte i Åstdalen. Det ble heller ikke funnet mange kadaver og det var ingen sau 
dokumentert eller antatt drept av freda rovdyr i 2012. 
 

Jakt 

Reinsjakta 
 
Fjellstyret fikk tildelt 119 fellingstillatelser. 
 
Det kom inn 58 søknader om jakt fra innenbygdsboende jegere, mot 54 året før. Tildelingen 
ble foretatt ved loddtrekning på åpent trekningsmøte i Øyer-Tretten JFFs klubbhus i 
Skarsmoen, 11. mai. 
 
Søknader fra utenbygdsboende ble også i år fordelt ved loddtrekning i Inatur-systemet 
 
Simlefredningen sør for Friisvegen/Åsdalen ble videreført. Dette innebar at det kun kunne 
felles bukk og kalv i Øyer statsallmenning.  
 
Fellesjakt: 
Det var som tidligere år fellesjakt med alle rettighetshaverne sør for Øyer fra første jaktdag til 
og med 14. september. 
 
Det ble inngått ny fellesjaktavtale med Ringebu fjellstyre. Avtalen omfattet hele Ringebu 
statsallmenning mandag til fredag i tiden 1. – 24. september. På bakgrunn av dette ble 
kortprisen justert til samme nivå som i Ringebu. 
 
Avtalen om gjensidig grenseovergang med Kiær, Messelt og Fampen ble videreført. 
 
Tildeling innenbygdsboende og utenbygdsboende  
Det ble lagt ut 10 kort til utenbygds jegere på Inatur. Etter at alle innenbygds hadde fått tilbud 
om jakt, var det en del som takket nei. Resten av kortene ble tildelt utenbygdsboende jegere i 
h.h.t reserveliste. 
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Alle jegere under 18 år fikk gratis jakt.  

 
Kortsalget fordelte seg slik: 
    Antall Pris Sum 
Innenbygdsboende  Fritt dyr 11 3 000 33 000 
 Fritt dyr u/50 kg + kalv 23 2 500 57 500 
 Fritt dyr u/50 kg 16 1 750 28 000 
 Kalv 2 750 1 500 
 Redusert pris 1  632 
Utenbygdsboende Fritt dyr u/50 kg 23 3 400 78 200 
 Kalv 17 1 000 17 000 
 Gratiskort, fritt dyr u/50 kg 1 - - 
 Redusert pris 1  2 000 
Sum     217 832 

 
Jaktkortene til redusert pris er kort solgt etter at jakta hadde startet. 
 
Fellingsresultat 
Det ble felt 35 dyr på Øyer-kort. Av disse ble 3 felt i Øyer statsallmenning og resten i 
Ringebu. Av en kvote på 119 dyr i Øyer, gir dette en fellingsprosent på 29 mot 20 året før.  
 
Jakttid: 
fra 20. august til 24. september. 
 

Småviltjakta 
 
Jakttid 
Følgende jakttider var gjeldende: 
 
Fuglejakt, innenbygds med og uten hund  
og utenbygds uten hund: 15.09 – 24.09 og 01.10 – 23.12 
Fuglejakt, 1. periode utenbygds med hund: 15.09 – 19.09 og 06.10 – 23.12 
Fuglejakt, 2. periode utenbygds med hund: 20.09 – 24.09 og 06.10 – 23.12 
Fuglejakt, 3. periode utenbygds med hund: 01.10 – 05.10 og 06.10 – 23.12 
Harejakt innenbygds: 15.09 – 24.09 og 01.10 – 23.12 
Harejakt utenbygds: 01.10 – 23.12 
 
Søknader om jakt, utenbygdsboende med hund 
Fuglejakt: 236 søknader, fra til sammen 345 personer (kvote 45 kort) 
Harejakt: 49 søknader, fra til sammen 80 personer (kvote 50 kort) 
 
Det ble trukket 15 fuglekort i hver periode 
 
Rypetaksering 
For 15. 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 8 ryper pr km2 og en kyllingproduksjon på 3,8 
kyllinger/høne i takstområdet.  
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Det ble stort fokus på rypebestanden og de dårlige takseringsresultatene i 2012, og flere 
fjellstyrer stoppet rypejakta. I Øyer valgte en å kjøre samme opplegg som før, men med en 
dagskvote på 2 ryper/dag  
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Utvikling i rypebestanden fra linjetaksering ble tatt i bruk 
 
Salg av jaktkort 
Det var ingen endring i korttyper og priser før årets sesong. Totalt ble det solgt 782 jaktkort 
mot 1017 året før. Jaktkortsalget gikk ned med kr. 76 650,- 
 
Korttype Pris  Antall solgt kort Sum 
Gratiskort Sesong - 17 - 
Utenbygds u/ hund 1 døgn 150 349 52 350 
 5 døgn 400 90 36 000 
 Sesong 600 107 64 200 
Utenbygds m/ hund 5 døgn 800 3 2 400 
 Sesong 1000 87 87 000 
Innenbygds u/ hund 1 døgn 100 4 400 
 5 døgn 200 2 400 
 Sesong 300 16 4 800 
Innenbygds m/ hund 1 døgn 150 2 300 
 5 døgn 400 1 400 
  Sesong 500 104 52 000 
Sum   782 300 250 
 
 
Resultater fra jakta 
 

Antall kort Oppgitt ant. 
returnert jaktdager 

Felt vilt  Korttype 

  Rype Hare Rype Orrfugl  Hare Rev Andre arter 
Utenbygds u/hund 245 619 11 188 13 2   2 
Utenbygds m/hund 82 193 242 102 3 23   2 
Innenbygds 92 557 366 173 27 12 7 1 
Sum 419 1369 619 463 43 37 7 5 
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Jegernes oppfatning av årets småviltbestand (% fordelt på hver art). 
  God Middels Dårlig 
Rype 1 25 74 
Hare 6 48 45 

 
Treningsfelt - kortsalg 
Fjellstyret administrerer 2 treningsfelt for fuglehunder og 1 for harehunder: 
� Hitfjell – Kriksfjell: Hare- og fuglehund 
� Måsåmyran: Fuglehund 

 
Treningstid: 21.08 – 10.09.  
 
Nytt for året var at også treningskortene for harehunder ble lagt ut for fritt salg, og en trengte 
ikke søke og få tildelt tid. Det ble solgt 147 treningskort for fuglehunder og 13 treningskort 
for harehunder. Totalt ble det solgt 30 kort flere enn året før 
 
Kortsalget fordelte seg slik: 
Korttype Pris Antall solgt kort Sum 
Innenbygds fuglehund 1 døgn 50 11 550 
 Sesong 200 38 7600 
Innenbygds harehund 1 døgn 50 1 50 
 Sesong 200 6 1200 
Utenbygds fuglehund  1 døgn 100 46 4600 
 Sesong 400 52 20800 
Utenbygds harehund 1 døgn 100 0 0 
  Sesong 400 6 2400 
Sum     160 37 200 
 

Elgjakta 
 
Jaktfeltinndeling: 
Med i alt 13 jaktfelt, hvorav 4 er periodedelte, var det 17 jaktlag som jaktet i Øyer 
statsallmenning under årets elgjakt. 
 
Følgende jaktfelt var ledige før årets sesong: 
� Brennlia A og B og Gråkorphaugen ble satt bort til innenbygdsboende jaktlag for 4 år 
� Sørområdet ble satt bort til utenbygdsboende jaktlag for 2 år 
 
Driftsplansamarbeid. 
Fjellstyret er medlem av ”Øyer østside forvaltningsområde for elg og hjort”.  I år var siste året 
av 5-årig driftsplan, som ble utarbeidet i 2008. 
 
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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Aldersbestemmelse 
For 5. 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. 
 
Kvote 
Årets totale kvote innen planområdet ble satt til 240 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 to styremøter i løpet av jakta. Det ble ikke tildelt 
voksne tilleggsdyr. I hele planområdet ble det felt 191 elger, som er tangering av fjorårets 
resultat. I allmenningen ble det satt ny rekord med 129 felte dyr.  
 
Fellingsresultat i Øyer statsallmenning: 

 Kalver 1 ½ år Eldre Sum 
Okse 30 16 23 69 
Ku 22 17 21 60 
Sum 52 33 44 129 

 
I tillegg ble ei ku og en okse kassert av Mattilsynet 
 
Gjennomsnittsvekter av felte dyr 

 Kalver 1 ½ år Eldre 
Okse 61,0 126,6 199,8 
Ku 62,0 113,7 156,2 
 
De felte dyrene utgjorde til sammen 14.944 kg kjøtt.  Dette utgjorde en netto verdi på  
kr 909 090,- 
 
Trening av elghunder 
I samarbeid med Nord-Tretten jaktforening organiserer fjellstyret trening av elghunder i 2 felt. 
Alle jaktlag med jakt i Øyer kommune fikk tilbud om treningstid. I alt 15 jaktlag søkte og fikk 
tildelt treningsøkter.  
Treningen foregikk i tiden 21.08 – 10.09. Totalt ble det tildelt 42 økter à kr. 100,-, som ga en 
inntekt på kr. 4 200,-. Inntektene fra elghundtreningen deles mellom Nord-Tretten 
jaktforening og fjellstyret. 
 
Nytt for året var at elgjaktlagene i Øyer statsallmenning kunne trene hunder på eget jaktfelt 
etter regler utarbeidet av fjellstyret. Som hovedregel kunne treningen ta til etter andre 
sankehelg. For 2012 startet treningen 17. september. Det var krav om sauerenhetsbevis for 
alle hunder som skulle benyttes under trening.  

Rådyrjakt 
 
Det ble tildelt 11 fellingstillatelser, både til enkeltpersoner og lag. Alle som hadde søkt fikk 
tilbud om jakt.   
Det ble felt en bukk under bukkejakta. 
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Jakttid 
Bukkejakt 10.08 – 24.09 
Ordinær rådyrjakt 1.10 – 23.12 

 
Salg av jaktkort 
Korttype Pris Antall solgte kort Sum 
Innenbygds, sesong 400 5 2 000 
Utenbygds, sesong 400 6 2 400 
Sum   4 400 
 

Fiske, Fiskestell 
 
Fiskeregler 
Det var ingen endringer i fiskereglene før årets sesong. 
 
Utsettinger 
Det ble satt ut følgende antall fisk sommeren 2012: 
 
Lågenvassdraget - konsesjonsutsettinger Antall 
Våsjøen  

– ettårig fisk 
 

3000 
Goppollvatnet 

– ensomrig fisk 
– tilleggsutsetting tosomrig fisk 
– tilleggsutsetting Øyer fjellstyre - villfisk 

 
5500 
1245 

50 
Djupen 

– Ensomrig fisk 
– Tilleggsutsetting ettårig fisk 

 
1750 
600 

  
Åstavassdraget - utsetting av villfisk fra Hornsjøen Antall  
Knapptjønn, nordre 100 
Knapptjønn, søndre 100 
Lorttjønnet 130 
Skjeltjønnet 240 
Svartbergtjønnet 180 
Søre Bulontjønn 200 
Øvre Lyngtjønnet 125 
Doktortjønnet 100 
 
 
Det ble forsøkt å fange settefisk med el-apparat i Bretta, Djupsåa, Hølbekken og bekk fra 
Fjelltjønnet for utsetting på Goppollvatnet. Forsøket ga kun 50 fisker, hovedsakelig fra Bretta. 
Fisken ble merket ved at fettfinnen og høyre bukfinne ble klippet.  
 
Utsettingen av ensommrig fisk på Goppollvatnet og Djupen, samt ettårig fisk på Våsjøen, er 
pålagte utsettinger i de regulerte vann i Moksavassdraget (konsesjonsutsetting). 
Tilleggsutsettinger på Goppollvatnet og Djupen skal kompensere for liten settefisk, og er 
pålagt regulanten. Fjellstyret utfører utsettingen på vegne av Gudbrandsdal Energiverk. 
 
Det ble også satt ut 100 større fisker i Våsjøen i forbindelse med fiskedagen.   
 
Prosjektet med flytting av fisk fra Hornsjøen til vann som drenerer til Åstavassdraget ble 
videreført. I forbindelse med rusefisket ble det fanget 1175 ørreter i størrelsesorden 5-15 cm. 
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All fisk ble fettfinneklipt og lagret en tid i et oppsamlingskar. Øyer Tretten JFF bisto under 
utsetting av fisken. 
 
Salg av fiskekort 
Totalt ble det solgt 2155 fiskekort, en nedgang på 92 stk fra året før. Det var en nedgang i 
brutto salgsinntekter på kr 10 900,-. 
 
Korttype   Pris Antall  Sum 
Isfiske Sesong 100 18 1 800 
Stangfiske 1 døgn 40 895 35 800 
 Uke 100 268 26 800 
 Sesong 200 461 92 200 
Faststående redskap 1 døgn 100 28 2 800 
 Uke 150 21 3 150 
 Sesong 250 436 109 000 
 Sesong barn 60 28 1 680 
Utskrift sms kort     125 
Sum   2155 273 355 
 
Barn og unge fisker gratis med stang til og med det året de fyller 18 år. 
 
Utfisking av abbor på Hornsjøen 
Det ble fisket med 2 ruser i tiden 30. mai – 22. juli. Det ble tatt opp 117 kg abbor. Ørreten 
dominerte i antall, og da det var tatt tilstrekkelig med settefisk ble rusene tatt opp. Det blir 
stadig flere og flere større abborer. Disse blir satt ut igjen, i håp om at de skal være med på å 
regulere bestanden 
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Utfisking av abbor i Hornsjøen fra stor-ruse ble innført som fangstredskap 

 
Utfisking av sik på Goppollvatnet 
Det ble fisket med to stor-ruser. Rusene ble satt ut 28. september og tatt opp igjen  
22 oktober. Det ble i denne tiden tatt opp 348 kg sik. I tillegg ble det fisket med garn fra våren 
av. Under garnfisket ble det tatt 70 kg sik. 
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Utfisking av sik på Goppollen fra stor-ruse ble innført som fangstredskap 

 
Gytebekker 
Gytebekkene på Goppollvatnet ble undersøkt med el-apparat. Det ble funnet både ensomrig 
og ettårig fisk i begge bekkene. I hovedbekken ble det funnet småfisk høyere opp i bekken 
enn før. Dette betyr at tilretteleggingen i bekken har ført til at gytefisken kommer forbi 
tidligere hindringer og at gytearealet er vesentlig større enn for noen år siden.    
 

Friluftsliv. Tilrettelegging 
 
Informasjonstavler 
Det ble satt ned stolper til 9 nye informasjonstavler. Tavlene på Nordre Veslesetra, 
Svarthaugen, Rostvangen, Holmsetra og Sjøseterkrysset ble ferdigstilt. Det står igjen å sette 
opp kart og informasjon, samt beising. 
 
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, samt vedlikeholdt brannslokningsapparat 
� 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. 
 
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 5257 personer seg inn i bøkene. 
134 personer besøkte minimum 8 steder og var med i trekningen om et gavekort. Det ble 
trukket en premie (ryggsekk) fra hver bok. Fjellstyret deltok med kjentmann til Bølog 
Tautrom den 22. juli.  
Den 19. august serverte fjellstyret kaffe ved Skjelbua for de som var på tur til friluftsmesse på 
Lyngkampen.   
 
Benker 
Gjennom vinteren ble det laget noen nye benker. Gamle og råtne benker ble fjernet og 
erstattet med nye. Det ble satt ut nye benker ved Hornsjøen(2 stk), Gjæsa, Kriksvika(2 stk), 
Knapphølet camping og Åstdalen 
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Parkeringsplass i Åstdalen 
I 2011 ble parkeringsplassen ved Perbua gjerdet inn. Plassen ble gruset opp og ferdigstilt i 
2012. 
 

Vedlikehold 
 
Bulonhytta 
Alle vinduene i Bulonhytta ble kittet opp att. 
 
Båter 
Det hadde gått høl på den ene båten på Hornsjøen. Denne ble derfor tatt med ned i bygda for 
reparasjon og kjørt innover igjen før sesongen startet.  
 

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 51.040 
Sum 269.390 

 
Annet i 2012 
 
Utleie av hytter 
Hyttene på Neråsta, Bøsetra og Åstdalssetra ble leid ut gjennom Inatur. Til sammen ble 
hyttene leid ut i 92 døgn. I tillegg ble hytta på Neråsta leid ut til elgjegere under elgjakta.  
 
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. De 
har også deltatt i tellingen av rein og kalveregistrering i Rondane sør. 
 
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 og det var anledning til å kjøpe 
mat og drikke. 
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Huset er kaldt vinterstid. Det ble derfor satt inn en ekstra vedovn. Ovnen ble satt opp med 
egen pipe og plassert midt i huset slik at varmen skulle fordele seg bedre. 
 
Koordinering av setervegene. 
Fjellstyret har også i år hatt felles møte med vegselskapene.  
 
Lemenår 
Høsten 2010 var det bra med lemen i fjellet. Våren 2011 var det fortsatt en del, men med store 
lokale variasjoner.  Utover sommeren ble de mer borte, og selv om det var lemen å se hele 
høsten kan ikke 2011 karakteriseres som lemen-år. I 2012 ble lemenet helt borte. Det var 
heller ikke mye mus å se. 
 
Lisensjakt på Jerv 
Under elgjakta ble det felt en jerv i Øyer statsallmenning. Jerven ble felt under lisensjakt. 
Også i fjor ble det felt en jerv under elgjakta. 
 
Øyer turskiløyper 
Fjelloppsynet deltok i oppkjøring av skiløyper i nordre del av fjellet.  Det var som et 
supplement til Røde kors sin virksomhet, og skjedde ved behov fortrinnsvis midt i uka. 
 
Fjelloppsynet satte også ut noen flere skiløypekart og tavler langs løypenettet 
 
Harr på Hornsjøen 
Under rusefiske på Hornsjøen ble det tatt 3 harr. En garnfisker kunne også melde at han hadde 
fått en harr. En kjenner ikke til at det er tatt harr på Hornsjøen tidligere. 
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