LEVANDE LESJA			

BJORLI LESJA NÆRINGSLAG

Hva må du vite om
Lesja?
VERTSKAPSINFORMASJON

Om alle som er vertskap i Lesja har en felles
grunnkunnskap om hva kommunen består av og
tilbyr vil vi kunne gi våre gjester en bedre opplevelse!


Solveig Brøste Sletta, Nordveggen AS

GEOGRAFISKE FORHOLD

AREAL
Stor kommune arealmessig: 2259 m2 = Vestfold
Innbyggere Lesja: 2025 – Vestfold: 250.000
Lesjaskogvatnet som ligger midt i kommunen er vannskille
mellom øst og vest. Lågen renner østover og Rauma elv vestover.
Fram til 1800-tallet var det to grunne innsjøer, Lesjavatna,
ogsålenger øst. Disse ble tappet ned og dannet Lesjaleira som er
fruktbar landbruksjord.

GEOGRAFISKE FORHOLD

NASJONALPARKER
Store deler av kommunen sitt areal er verna som nasjonalpark eller landskapsvernområde på grunn av de store naturverdiene som ligger i områdene. I kommunen er 76%
verna areal.
Reinheimen nasjonalpark i sørvest
Reinheimen nasjonalpark er den 3. største nasjonalparken i landet.
Sentralt i vernet er villreinen. Nasjonalparken står fram som nærast intakt for villreinen.
Berre i enkelte randsoner av leveområdet er det inngrep.
Kart over verneområde Reineheimen:
http://faktaark.naturbase.no/DokumentData/Index/18171?title=Vernekart&extension=.
pdf
Dovrefjell – Sunndalsfjella i nordøst
Formålet med Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark er å:
- Ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde
- Ta vare på et høyfjellsøkosystem med det naturlige biologiske mangfoldet
- Ta vare på en viktig del av leveområdet til villreinstammene i Snøhetta og Knutshø
- Sikre variasjonsbredden i naturtyper
- Bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster
- Verne om kulturminner.
Allmennheten skal ha adgang til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
Kart over verneområde Dovrefjell - Sunndalsfjella:
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/verneområder/Nasjonalparker/Dovrefjell%20-%20Sunndalsfjella.pdf

DEMOGRAFISKE FORHOLD

BEFOLKNING
Innbyggerantall: 2.025
135 innvandrere. De fleste fra Polen, Litauen, Tyskland og Somalia
Halvparten av befolkninga bor på en landbrukseiendom
Flesteparten bor i sentrum i Lesja, men sterke grender er også
Bjorli – Lesjaskog – Lesjaverk – Lora - Kjøremsgrenda

NÆRING
Viktige næringer er landbruk, bygg og anlegg reiseliv og
servicetilbud. Mye av næringslivet er bygd opp om utbygging og
tjenester knytta til hyttebefolkning.
Lesja har 2.090 hytter, der største konsentrasjonen er på Bjorli.
Gjennom prosjektet Levande Lesja er det laget en oversikt over
bedrifter i Lesja. Her kan du bla i brosjyra:
https://issuu.com/prpartneras/docs/levande_lesja_-_bedrifter_i_lesja

HANDEL / SERVERING
Dagligvarehandel finnes påLesja, Lesjaverk, Lesjaskog og Bjorli.
Servering får du påLesja og påBjorli. Kles- og interiørbutikker på
Bjorli.
For andre tjenester og handelstilbud se brosjyra Bedrifter i Lesja!

TRANSPORT
Raumabanen
Raumabanen er en 114,2 km lang jernbanestrekning mellom
Dovrebanen (Dombås) og Åndalsnes. Sommerstid kjøres det
egne turisttog med moderne motorvogner. Jernbanen passerer
rett under den velkjente fjellformasjonen Trollveggen og over den
kjente Kylling bru.
https://www.nsb.no/

OPPLEVELSER I LESJA
REISEMÅL BJORLI
Her kan du finne generell informasjon om Bjorli som reisemål:
https://www.nasjonalparkriket.no/reisemal/destinasjoner-og-reisemal/bjorli

REISEMÅL LESJA
Her kan du finne generell informasjon om Lesja som reisemål:
https://www.nasjonalparkriket.no/destinasjoner-og-reisemal/
fjelldestinasjoner/aktiviteter-lesja-bjorli

ÅRLIGE ARRANGEMENT
Markens grøde (2018: 21.-29.juli)
https://www.facebook.com/markensgrodelesja
http://markensgrodelesja.no/
https://www.nasjonalparkriket.no/bok/arrangement/a1220257/
markens_grde__1220257/showdetails
Kontakt: Aasmund Kolstad - 97560274

Marked på Bjorli (2018: 1. og 2. september)
Bjorli Rånå Grendeutvalg
Kontakt: Laila Brøste:
laila.broste@live.no - 95888458

OPPLEVELSER I LESJA

STEDER Å BESØKE
Lesja Bygdamuseum
Åpent:
Medio juni – medio august kl. 10.00-16.00. Utanom ordinær
opningstid etter avtale. Kontakt:+.47 90 68 20 70
https://www.nasjonalparkriket.no/bok/se-gjore/a1191558/lesja-bygdemuseum/showdetails?filter=t%3Dlesja

Klatrepark på Bjorli
Ulike utfordringer og vanskelighetsgrader.
7 løyper, 10 zip liner og 95 elementer.
www.hoytlavt.no/bjorli.

Øyom Event
Et flott park- og aktivitetsområde i vakkert kulturlandskap.
Her finner du fotballgolf, frisbeebane, treningsbane til golf og
crocketbane. Parken passer ogsåfor jogging, trening og lek.
http://www.søreinbu.no/oyom-park-2/

Sagelva vasskraftsenter
Sagelva vasskraftsenter forteller historien om hvordan vannkraften har blitt utnyttet i over 300 år. Anlegget viser tre ulike
typer vasshjul. Kreftene i vannet og metodene for åutnytte
kraften er imponerende!
www.sagelva.net

Lorkverna
Lorkverna er eit levande industrihistorisk kulturminne
–møllebruk, vadmålstampe, jernblestring og kolbrenning.
https://www.visitnorway.no/listings/lorkverna/181204/
Avdemsbue
Avdemsbue er ein landhandel opprinneleg frå1878, medan
dagens butikklokale er frå1938. Bua har spesialisert seg
pålokalprodusert mat for salg og servering.
https://www.avdem.no/avdemsbue/

OPPLEVELSER I LESJA

VANDRING OG SYKLING
Brosjyre: På tur i Lesja (gratis)
Hendig brosjyre med turer i Lesja for både sommer og vinter,
merket hva som er egnet for fotturer, sykkel og ski.
https://issuu.com/lesjakommune/docs/p___tur_i_lesja_lr

Brosjyre: Carwalks (gratis)
15 enkle turer fra bilveg på strekningen
Dombås - Åndalsnes - Trollstigen
Fås på serviceinstitusjoner

Tur-appen Outtt.com:
Her finner du en rekke flotte turer i Lesja med kart og beskrivelser.

Pilgrimsleden Valldal - Dovre
Ny turbok om pilgrimsleden gjennom Lesja til salgs på
servicestasjoner

OVERNATTING
Overnatting i fjellet:

Lesjaskogvatnet camping

www.inatur.no

http://lvcamp.no/norsk/

Overnatting i bygdene:

Aaheim Camping

Bjorliheimen hotell:

http://www.oricoaaheim.no/index.php/camping

http://www.bjorliheimen.no/
Tynnøl Backpackers Lodge
Bjorlitunet

http://www.backpackerslodge.no/

http://www.bjorlitunet.no
Kolstad gård
Bjorli Vintercamping

http://www.kolstadgard.no/

https://www.bjorli-vintercamping.no
Søre Traasdahl hyttetun
Bjorli Feriesenter
https://www.facebook.com/
bjorliferiesenteras/
Bjorli Camping
https://bjorlicamping.no/

https://www.traasdahl.no/
Lesja gjestgiveri
http://www.lesja-gjestgiveri.com/

OPPLEVELSER I LESJA

JAKT
SMÅVILTJAKT
Småviltjakta er regulert i tiden 20.09 – 09.10. Utenbygdsboende
jegere som ønsker å jakte i den regulerte perioden, må sende
søknad til Lesja fjellstyre innen 1. april.
https://www.lesja-fjellstyre.no/smaviltjakt/

STORVILTJAKT
Dalsida statsallmenning er en del av Snøhetta villreinområde,
og i Lordalen statsallmenning en del av Reinheimen villreinområde (tidligere Ottadalen Nord). Snøhetta villreinområde er delt
i Snøhetta Øst og Vest. Utenbygdsboende søker via inatur.no
https://www.lesja-fjellstyre.no/storviltjakt/

OPPLEVELSER I LESJA

FISKE
FJELLFISKE LESJA FJELLSTYRE
Fiskemulighetene er allsidige og tilbudet er godt i elver og vatn.
www.inatur.no

LÅGEN FISKEELV
Fiskekort - sone 7 (Lesja)
www.inatur.no

Mulighetene for å høste fra naturen i Lesja er
enormt store!


Tommy Sønstebø, Lesja Fjellstyre

LEGE
Lesja legekontor
Telefon: 612 44 200
Legevakt
Telefon: 116 117
Sykehus
Lesja sogner til Lillehammer sykehus.
Telefon: 06200

ANNEN OFFENTLIG
INFORMASJON
Lesja kommune
Telefon: 612 44 100
www.lesja.kommune.no

UNIKE MULIGHETER - SOM FOLK MÅ FÅ VITE OM!

I Lesja kommer du enkelt til Norges høyfjell via Slådalsvegen
over mot Vågå eller du tar inn over Dalsida eller Lordalen.
I fjellet kan du nyte den gode tilrettelegginga med hytter til leie og
fiskevatn som venter på ivrige fiskere. Lesjaskogvatnet i dalbotnen gir deg opplevelser som er kortreiste og unike.
Like ved E136 finner du overnattingssteder hele vegen fra Lesja
til Bjorli. Mange tilbyr båtutleie, fiskekort og sykkelutleie. På hele
strekningen finner du også butikker og kafeer som hver har sine
særtrekk, det nyeste tilbudet er klatreparken på Bjorli.
Lesja har mange kultverdier, som Lesja Bygdatun, Lorkverna og
Sagelva vasskraftsenter.
Denne brosjyren gir en kort oversikt over de mange mulighetene
Lesja har å by på. Målet er at alle som har en vertskapsrolle i
Lesja lett skal kunne gi god informasjon til våre besøkende.
Vi håper alle som møter turister i Lesja vil ta seg tid til å lese
igjennom brusjyren, og ha den liggende lett tilgjengelig slik at du
kan svare på spørsmål!

