1562			Styrk Andersson (Mølster)
1590			Mikkjel Tvilde
1670, 1672		Klas Jensson Raugstad 
			(vart dømt til å røma frå Voss, og skulle aldri koma attende til bygda,
			fordi han skulle ha levd saman med tenestejenta si, endå han var gift)
1642-1659	Styrk Henrikson Mølster
var ansvarshavande for Finnegodset og Apostelgodset (1649-1668)og
lensmann på Voss samtidlig
1655	                      Jakob Skulestad 
1659		Knut Ringheim
1662, 1668		Styrk Henrikson Mølster
1670, 1674		Henrik Styrkson Mølster
			(truleg lensmann fleire år) Tok over etter faren Styrk H. Mølster
1679 – 1683		Sjur (Styrkson) Mølster 
			(nemnd fleire gonger som lensmann desse åra)
1686 – 1706		Mass Torbjørnsen Seve (ca.1645-1715)
1706 - 1740		Viking Steffason Tvilde (1665-ca.1757)
1740	Johan Henrik Blomberg (gjestgjevar på Vangen og lensmann)
1750-åra		Franz Weinwich (sersjant og lensmann)	
ca.1762 – 1778	Knut Olavson Ringheim (1718-1779) 
			var konstituert lensmann frå 1762 (etter Franz Weinwich) til 1779
1779 – 1810		Gusskalk Mattisson Mølster (1746-1811)
			han tok over eit gardsbruk på Ringheim (”Lensmannsgarden”) og nytta
			sidan dette namnet stundom. Han kom ut i store konfliktar. I 1800 vart
			det retta fleire skuldingar mot han for ulovleg sportulering. Skuldingane
			var så alvorlege at futen vart nøydd til å suspendera lensmannen. 51
			vitne vart avhøyrde i saka, og ho fyller 58 folioblad i rettsprotokollen.
			Men ein kunne ikkje finna at lensmannen hadde brote lova, og han vart
			frikjend og gjekk inn att i embetet. Saka gjekk til Høgsterett, som
			stadfesta frikjenninga.
     ca.1800		Olav Reime (gjestgjevar og konstituert i ombodet som lensmann ei tid 
			medan prossesen mot Gusskalk Mølster stod på).
1800 – 1802		Aslak Hefte (konstituert i ombodet etter Olav Reime)
			var sterkt mistenkt for mordet på jenta Ingeborg Jørgensdtr. Moen, og
			han vart sett under tiltale. O.Olafsen har granska saka mot Aslak Hefte,
			og han hevdar at den konstituerte lensmannen vart frikjend fordi 
			domarane ikkje var oppgåva vaksne. Hefte var ein nær slektning av
			Godskalk Mølster. Olavsen skriv : ” Likeoverfor en dommer som
			sorenskriver Koren øvde den myndige og kraftige lensmann Mølster
			sikkert en stor innflytelse, og jeg er tilbøyelig til å anta, at han bærer
			en vesentlig del av skylden for at Aslak Hefte ble frikjendt”.
			Eirik Klasson Himle 
1810 – 1832		Matais Gusskalkson Ringheim (1785-1834)
			Overtok som Lensmann etter faren i 1810. Han var òg postopnar frå
			1810 til 1818, og han kjøpte gjestgiveriet på Bolstadøyri. Det dreiv han
			med leigd hjelp, men han vikla seg inn i økonomiske flokar som vart 
			større etterkvart. Han vart stilt under offentleg tiltale fleire gonger,
fyrste gongen i 1826 for forsøming av embetsplikter. 18. mars 1826 vart han dømt i samsvar med tiltalen. Domen var ei bot på 10 Spd. og utreiding av sakskostnadane. Det var særleg tilhøvet hans til futen Kamstrup som var skuld i domen. Lensmann Ringheim hadde motvilje mot futen og viste det. Ettter kort suspensjon kom han atter til embetet, men snart kom det fleire klager mot han, for ulovleg sportulering. Gjennom forretningar fekk han større og større gjeldsbør, og ei rekkje gjeldssaker vart reist mot han – 6. oktober 1831 vart ei ny justissak reist mot han for uetterretteleg og skøyteslaus embetsførsle. No vart Mathias Ringheim på ny suspendert frå tenesta. I 1833 vart han dømd for å ha forbrote ombodet sitt, til å arbeida 4 månader i Bergen tukthus, til å betala 146 spd. og dessutan alle sakskostnadene.  
			Arnold Sylow von Westen Koren (ca.1807-1852)
I 1837 skulle det tilsetjast ny lensmann. No hadde proprietær Koren vore konstituert som lensmann i 6 år, men formannskapet innstilte ikkje han. B.M. Berg vart tilsett i 1837. Då han døydde var Koren ordførar, og søkte på ny om lensmannsombodet. Men han kom ikkje med på innstillinga i det heile.
1837-1849	B.M. Berg ( ? –1849) 
Vart tilsett som lensmann i 1837, og var lensmann til 1849, då han døydde.
1849-1854	Hagerup.
Det var 12 søkjarar på stillinga som lensmann etter Berg. Hagerup vart innstilt og tilsett. Han var juridisk kandidat og var lensmann på Voss til 1854.
1854-1874	Ole Irgens
1874-1877	Torkjel D. Hustvedt ( ? – 1889)
Var konstituert lensmann i to år. Han var son til David Hustvedt og hadde gått på landbruksskulen på Stend. Torkjel hadde vore kontorist hjå Irgens nokre år. I 1877 vart han lensmann i Ulvik.
1877-1887	Jon J. Lillegraven
Han hadde tidlegare vore lensmann i Ulvik.
1887-1931	Jens J. Lillegraven
Son til Jon J. Lillegraven
1931-1949	Torstein A. Hellesnes
Gunnar J. Horvei
		 	Birger Bjørgaas
			Otto Skilbreid
			Kåre Rykke


