
"Fjellstyret Jo" til Ålen og Haltdalen 

 

Heder og ære til Ålen og Haltdalen fjellstyrer, som i år blant flere nominerte fikk tildelt "Fjellstyret Jo 2014". Det 

skjedde på landsmøtet i Norges Fjellstyresamband på Øyer i Gudbrandsdalen. Prisen består av luer og diplom. Fra 

venstre: Einar Georg Skårdal, leder i Ålen fjellstyre, daglig leder/fjelloppsyn Terje Borgos, saksbehandler/fjelloppsyn 

Geir Morten Granmo, John Arne Aasen, leder i Haltdalen fjellstyre, John Morten Nesvold, medlem i Ålen fjellstyre, 

Magne Arild Bergan, Haltdalen fjellstyre, Anne Kristine Gaare, medlem Haltdalen fjellstyre og Anne Berit Gjersvold, 

medlem i Ålen fjellstyre. Foto: Norges Fjellstyresamband (NFS) 

  

I ettermiddag reiser landsmøteutsendingene fra Ålen og Haltdalen fjellstyrer 

hjem fra Øyer i Gudbrandsdalen med heder og ære i bagasjen. Norges 
Fjellstyresamband (NFS) er interesseorganisasjonen for de 94 fjellstyrene i 

Norge. Med utnevnelsen "Fjellstyret Jo" ønsker fjellstyresambandet å gi 
oppmerksomhet til et fjellstyre som har utmerket seg på en positiv måte. 

Kriteriene er mange og en egen jury har i oppgave å finne den best egnede 

kandidaten (les fjellstyret). Prisen ble første gang utdelt i 2012 og gikk da til 
Sel fjellstyre. Prisoverrekkelsen skjedde på Quality Hotell & Resort Hafjell 

torsdag kveld. 

Tekst:Arne Nyaas arnny@online.no 

Styret i NFS er jury og utpeker "Fjellstyret Jo" på bakgrunn av forslag fra 

fjellstyreregionene. I årets begrunnelse for å gi prisen til Ålen og Haltdalen fjellstyrer 
påpekes blant annet følgende: 

"Ålen og Haltdalen er synlige og aktive fjellstyrer. Gjennom et nært samarbeid i 

saksbehandling og personalressurser oppnår de en god og effektiv saksbehandling og 
forvaltning av ressursene i sine områder. Gjennom en felles nettside legges det ut 

oppdaterte nyheter til brukere av allmenningen. I tillegg får man fin oversikt over de 
ulike tilbudene fjellstyrene har.  

Fjellstyrene driver også et utstrakt rekrutteringsarbeid hvor de blant annet samarbeider 

med ungdomskolen om prøvefiske i aktuelle vann samt at de årlig tildeler jaktkort til 
villrein til disposisjon for 9. klasse som får være med å jakt sammen med fjelloppsynet. 

Nedre aldersgrense for fiskekort er hevet til 18 år og jegere på opplæringsjakt jakter 
gratis, men skal ha utskrevet kort for å komme inn i riktige rutiner. 
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Fjellstyret har også et bra tilbud til allmennheten innen jakt og fiske, samt flere åpne 
buer som er beskrevet på nettsidene. Fjellstyret har i tillegg utarbeidet egne brosjyrer 

om tilbud innen jakt og fiske.   

Fjellstyrene driver en aktiv forvaltning av sine ressurser. Gjennom blant annet 
småvilttakseringer settes begrensninger på uttaket av fugl og fjellstyrene er en aktiv 
medspiller i forhold til forvaltningen av villrein og elg/hort i området. Fjellstyret selger i 
tillegg sekretærfunksjon til Forollhogna villreinområde". 
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