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Arkiv Saksbehandlar Møtedato Sak nr. 

 Knut Øyjordet 05.10.18 25/18 

 
REFERATSAKER 
 
1. Sak 22/18. Søknad om bruk av terreng for jaktprøve – Gudbrandsdal fuglehundklubb. 

Etter fullmakt. 
2. Sak 23/18. Søknad om bruk av terreng for treningssamling – Gudbrandsdal 

fuglehundklubb. Etter fullmakt. 
3. Sak 24/18. Spørsmål om kvote på rypejakt 2018/2019. Etter fullmakt. 
4. Kopi av brev frå Statskog av 30.05.18 til Anne Lise Pedersen Tøfte. Ang. gjerde rundt 

hytte ved Lemonsjøen. 
5. Kopi av brev frå Statskog av 30.05.18 til Torhild Merete Moen. Ang. gjerde rundt hytte 

ved Lemonsjøen. 
6. Brev frå fjellstyret av 30.05.18 til Leirungsdalen beitelag. Ang. behov for bruk av 

Gjendeosbue. 
7. Kopi av brev frå Statskog av 08.06.18 til Vågå kommune. Ang. søknad om frådeling av 

punktfeste for tilsynsbu ved Russvatnet. 
8. E-post frå fjellstyret av 11.06.18 til Statskog. Ang. søknad frå Synslia grendeutval om å 

disponere eit areal for m.a. å setje opp ein gapahuk. 
9. E-post frå fjellstyret av 19.06.18 til Statskog. Ang. søknad frå Ola Kvarberg om riving og 

oppføring av ny avgiftsfri bu ved Lemonsjøen. 
10. Kopi av brev frå Statskog av 19.06.18 til Reidun Opseth. Ang. bygningar på Sæta seter. 
11. Brev frå fjellstyret av 22.06.18 til Magni og Arve Barhaugen. Ang. søknad om midlertidig 

tilkomst til hytte ved Flatningen i samband med renovering. 
12. Brev frå Statskog av 26.06.18 til fjellstyret. Utbetaling tilskot 2018 (kr. 365.660,-). 

Rekneskap, revisjonsmelding og anna rapportering for 2017 er mottatt og funne i orden. 
13. E-post frå Statskog av 28.05.18 til Sjodalen hyttetun. Ang. søknad om å setje opp ein 

”Finstad-lavvo”. (Fjellstyret har gjeve tilbakemelding om at ein ikkje har merknad) 
14. E-post frå fjellstyret av 27.06.18 til Statskog. Ang. søknad frå Lena Kongsrud om å 

byggje veg til hytte ved Flatningen. 
15. Brev frå fjellstyret av 28.06.18 til Statens vegvesen. Høyring ang. søknad om dispensasjon 

for oppgradering av rasteplass på Russtangen. 
16. Brev frå fjellstyret av 28.06.18 til Structor v/Harald Snippen. Innspel ang. 

oppstartsmelding om endringar i reguleringsplan for Gjendeosen – Reinsvangen. 
17. Kopi av brev frå kommunen av 05.07.18 til Magni Barhaugen. Løyve til motorferdsel for 

transport av material og utstyr i samband med renovering av hytte. 
18. Brev frå kommunen av 09.07.18 til m.a. fjellstyret. Referat frå møte 25.06.18 vedr. 

evaluering av hundekjøringsløype til Sjugurdsjøen.  
19. Kopi av brev frå kommunen av 11.07.18 til Statskog. Løyve til frådeling av punktfeste for 

tilsynsbu i Russdalen. 
20. Referat frå styremøte i villreinutvalet 28.06.17. 
21. Brev frå Statskog av 13.07.18 til fjellstyret. Ang. søknad om tilskot frå Grunneigarfondet.  
22. E-postutveksling mellom fjellstyret og Baksida beitelag/Tessand beitelag ang. søknad om 
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utsett jaktstart. (Knut vil orientere) 
23. E-post frå fjellstyret av 23.07 til Kjersti Gutsveen. Ang. hestar på beite i Langmorkje 

statsallmenning. (Knut vil orientere) 
24. E-post frå Ola Halvorsen av 30.07.18 til kommunen og fjellstyret, og med svar frå 

kommunen og fjellstyret. Merknader ang. utbygginga på Gjendeosen.  
25. Brev frå fjellstyret av 10.08.18 til Jotunfjell Fjordane elghundklubb. Søknad om bruk av 

terreng til treningssamling for elghundar. 
26. Brev frå fjellstyret av 13.08.18 til beitelaga i Sjodalen m.fl. Om laushundsamling i 

Sjodalen. 
27. E-post frå Gjendeguiden v/Ørjan Venås av 27.08.18 til fjellstyret. Spørsmål om å få kome 

og informere fjellstyret om kva vi driv med. (Knut vil orientere) 
28. Kopi av brev frå kommunen av 04.09.18 til NOF Ottadalen. Løyve til oppføring av 

fugleobservasjonstårn ved Storvangen i Randsverk. 
29. E-post frå kommunen av 06.09.18 til fjellstyret og Statskog. Invitasjon til møte/synfaring 

ang. utfordringar etter fv51. 
30. Kopi av brev frå kommunen av 06.09.18 til Audun Bråten. Løyve til nydyrking ved 

Megardåsen. (tidlegare utvist areal) 
31. Kopi av brev frå kommunen av 07.09.18 til Statens vegvesen. Vedtak ang. søknad om 

renovering av rasteplass på Russtangen. 
32. E-post frå fjellstyret av 08.09.18 til Nordherad grendelag. Svar på søknad om gevinst til 

basar. 
33. E-post frå Statskog av 11.09.18 til m.a. fjellstyret ang. søknad frå Vågåfjell turløyper om 

omlegging av skiløypetrase ved Sjodalen fjellgrend. (Fjellstyret har gjeve tilbakemelding 
om at ein ikkje har merknader til søknaden) 

34. E-post frå Norconsult av 11.09.18 til fjellstyret. Varsel om planar om nytt 
avløpsrenseanlegg på Bessheim. 

35. E-post frå Statens vegvesen v/Grete Kongshaug av 14.05.18 til fjellstyret. Svar etter e-
post frå fjellstyret om evaluering og spørsmål om synfaring i samband med prosjektet på 
Gjendeosen.  

36. Kopi av brev frå kommunen av 19.09.18 til Sjodalen hyttetun og camping. Løyve til 
oppføring av Finstadlavvo. 

37. Brev frå Vågå Røde Kors hjelpekorps av 20.09.18 til fjellstyret. Ang. båt på Bessvatnet. 
Knut vil orientere. 

38. E-post frå fjellstyret av 21.09.18 til Nord-Fron kommune v/Geir Johan Groven. Ang. 
spørsmål om innkjøp av container i samband med levering av elgslakt i desember og 
januar og med kostnadsfordeling. 

39. Kopi av brev frå kommunen av 25.09.18 til Byggmester Aasheim. Løyve til tilbygg på 
seterstue – Svein Arne Tessneset. 

40. Kopi av e-post frå Statskog av 26.09.18 til Tone Bergnord. Div. ang. garden Rundhaugen 
og med seter og dyrkingsparsell. (Knut vil orientere) 

41. E-post frå fjellstyret av 26.09.18 til Statskog. Ang. søknad om kabelgrøft for strøm til 
setra i Russlie – Finn Sandbo. 

42. Kopi av e-post frå Statskog av 26.09.18 til Ola Kvarberg. Løyve til graving av kabelgrøft 
for strøm til to hytter ved Nedre Sjodalsvatnet. 

43. E-post frå fjellstyret av 26.09.18 til Statskog. Ang. riving av låve/fjos på Villasetra. 
44. E-post frå fjellstyret av 26.09.18 til Kristian Aasheim. Grunneigars løyve til motorferdsel i 

samband med byggjearbeid på hyttefeste ved Lemonsjøen. 
45. Kopi av brev frå kommunen av 12.09.18 til Audun Bråten. Løyve til oppføring av kvilebu. 
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46. Landsmøtet for NFS på Gardermoen 16. og 17. august 2018. 
47. Generelt om fiskesesongen. 
48. Småviltjakta og storviltjakta så langt. 
49. Status renovering gjetarhytta ved Nedre Leirungen. 
50. Status drift fiskeanlegget, og drifta elles i sommar og så langt i haust. 
51. Status planane om elgmerkeprosjekt. 
 
Innstilling til vedtak: 
Referatsakene er gjennomgått og teke til etterretning.  
 
Vedtak: 
Samrøystes: Som innstillinga. 
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