
 

 

 

 

Gausdal Fjellstyre - 2651 Østre Gausdal - Telefon: 61 22 32 35 - E-post: gausdal@fjellstyrene.no 

Fjellstyremedlemmer m/vara 

Gausdal 30.01.2018 

Ark: 012.1 

Innkalling til fjellstyremøte 06.02.2018: 

Det innkalles herved til fjellstyremøte på møterom «Langsua», tirsdag den 

06.02.2018 kl. 09.00. De medlemmene som ikke kan komme kaller selv inn sin 

personlige vara. 

 

Saksliste: 

Sak 01.02.2018: Godkjenning av innkalling til møte 06.02.2018. 

  

Sak 02.02.2018: Godkjenning av referat fra møte 15.12.2017. 

 

Sak 03.02.2018:  Møtedatoer for fjellstyremøter 2018 

 

Sak 04.02.2018:  Årsberetning og regnskap for 2017 

 

Sak 05.02.2018: Budsjett for 2018 

 

Sak 06.02.2018: Arbeidsplan for 2018 

 

Sak 07.02.2018: Forslag til revidering av driftsplan for småvilt, Gausdal 

statsallmenning 2018-2021.  

 

Sak 08.02.2018: Forslag til ny bestandsplan for elg Gausdal og Torpa 

statsallmenninger 2018-2022.  

 

Sak 09.02.2018: Ny utleiebåt på Tverrlitjønnet. 

 

Sak 10.02.2018:  Høring på forslag til endring av forskrift om båndtvang for hund i 

Gausdal kommune 

 

 

Referatsaker:  08.12.2017-30.01.2018 

 

 

For Gausdal Fjellstyre 

 

Even Røhnebæk 

Fjelloppsyn/daglig leder  
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Sak 01.02.2018: Godkjenning av innkalling til møte 06.02.2018. 

 

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 06.02.2018. 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 06.02.2018 godkjennes. 

 

 

 

Sak 02.02.2018: Godkjenning av referat fra møte 15.12.2017. 

  

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 15.12.2017 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 15.12.2017 godkjennes. 

 

 

 

Sak 03.02.2018:  Møtedatoer for fjellstyremøter 2018 

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre har følgende møteplan for 2018: 

Møtedager: Tirsdager. 

Møtetidspunkt: 09.00 

Møtested: Møterom Langsua. Andre møtesteder/tidspunkt blir annonsert på fjellstyrets  

nettside 1 uke i forveien.  

Datoer: 13. mars, 24. april, 29. mai, 19. juni, 4. september, 30. oktober, 11. desember. 

 

 

 

Sak 04.02.2018:  Årsberetning og regnskap for 2017 

 

Saksdokumenter: 

 Regnskapstallene for 2017 

 Årsberetning, Gausdal fjellstyre 2017  

 

 

Innstilling:     
Årsberetning og regnskap for 2017 godkjennes 
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Sak 05.02.2018: Budsjett for 2018 

 

Saksdokumenter: 

 Budsjett 2018, Gausdal fjellstyre 

 

Saksopplysninger: 

 

Noen kommentarer til budsjettforslaget: 

 

Post 5000 lønn til ansatte:  

Det er også i år rom for å ha ekstra sommerhjelp, i 4-5 uker, til forefallende arbeid.  

 

Post 6621 Veier: 

Økningen skyldes en mulig oppgradering av Revsjøbommen. Kommer som egen fjellstyresak 

ved en senere anledning. 

 

Post 7320 Reklamekostnad 

Det foreslås å videreføre den økte markedsføringsposten fra 2017 for å kunne synliggjøre 

fjellstyrets tilbud enda bedre. Aktuelle tiltak er oppgradering av nettside (igangsatt), 

markedsføring på facebook og via fishspot, foliering av skuterhenger mm.  

 

Dette gir et forventet årsresultat på 158.362,- kroner i overskudd. 

 

Innstilling:  

Budsjett 2018, Gausdal fjellstyre, godkjennes. Eventuelle justeringer vil bli gjort på juni 

møtet.  

 

 

 

Sak 06.02.2018: Arbeidsplan for 2018 

 

Saksdokumenter:  

 Forslag til arbeidsplan 2018, Gausdal fjellstyre. 

 

Innstilling:  

Arbeidsplan 2018 godkjennes. 

 

 

 

Sak 07.02.2018: Forslag til revidering av driftsplan for småvilt, Gausdal 

statsallmenning 2018-2021.  

 

Saksdokumenter:  

 Forslag til driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2018-2021. Høringsutkast. 

Tidligere utsendt til fjellstyremøte 15.12.2017 (sak 43.12.2017) 

 E-post fra Jo Wattum; Innspill til driftsplan for småvilt Gausdal statsallmenning. 

Datert 22.12.2017. 

 E-post fra Vidar Bakkestuen; Kommentarer/innspill til ny driftsplan for småvilt. Datert 

21.01.2018. 
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 E-post fra Gausdal jeger og fiskeforening v/ Jens Høistad; Høringsuttalelse. Datert 

28.01.2018. 

 

 Forslag til driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2018-2021. Etter høring. 

 

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har fått noen tilbakemeldinger på høringsforslaget. Gausdal jeger og fiskeforening 

har ingen merknader til revideringen av driftsplanen.  

 

I et av innspillene ønskes det blant annet lik jakttid på hare for innenbygdsboende og 

utenbygdsboende. Pr. i dag har innenbygdsboende harejakt ut november måned, mens 

utenbygdsboende har harejakt ut oktober måned. 

 

Innspillet tas med i forslag til driftsplan for småvilt 2018-2021, slik at også utenbygdsboende 

har mulighet til å jakte hare ut november måned.  

 

I et annet innspill ønskes det at et begrenset antall sesongkort for utenbygdsboende 

fuglejegere uten hund kan legges ut samtidig med forhåndssalget av ukeskort i april. 

 

Innspillet tas med i forslag til driftsplan for småvilt 2018-2021. Det foreslås å selge 20 

sesongkort for utenbygdsboende fuglejegere uten hund, samtidig med forhåndssalget av 

ukeskort i april. 

 

Med unntak av disse tilføyelsene er forslaget til driftsplan identisk med høringsutkastet som 

ble vedtatt 15.12.2017. 

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert i forbindelse med revideringen av planen. 

 

§ 8 kunnskapsgrunnlaget og § 9 føre var prinsippet: Driftsplanen bygger på innsamlet 

statistikk gjennom over 40 år og baserer seg på bærekraftig høsting. 

 

§ 10 økosystem tilnærming og samlet belastning: Noe av hensikten med driftsplanen er å ta 

hensyn til dette 

 

§ 11 dekking av kostnad ved miljøskade: Ikke relevant i dette tilfellet. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Planen må anses å være innenfor det som 

defineres som miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

 

 

Innstilling:  
Vedlagte forslag til driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2018-2021 vedtas. 
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Sak 08.02.2018: Forslag til ny bestandsplan for elg Gausdal og Torpa 

statsallmenninger 2018-2022.  

 

Saksdokumenter: 

 Forarbeid til ny bestandsplan for elg 2018-2022 (tidligere utsendt til fjellstyremøte 

15.12.2017) 

 Forslag til ny bestandsplan for elg Gausdal og Torpa statsallmenninger 2018-2022.  

 

 

Saksopplysninger:  

Fjellstyret vedtok «Forslag til bestandsplan for elg Gausdal og Torpa statsallmenninger 2018-

2022. Høringsutkast.» på fjellstyremøte 15.12.2017 (sak 42.12.2017). Høringsutkastet ble 

sendt til Gausdal kommune, Torpa fjellstyre, nabovald og Gausdal jeger og fiskerforening. 

Samtidig ble høringsutkastet lagt ut til gjennomsyn på fjellstyrets hjemmeside. Saken har også 

blitt omtalt i GD. 

 

Det er kun Torpa fjellstyre har kommet med tilbakemeldinger på forslaget. Disse diskuteres 

på fellesmøte.  

 

I tillegg har fjellstyreleder og daglig leder vært på møte med Gausdal kommune og de to 

andre bestandsplanområdene i kommunen for å samkjøre kommende planer best mulig. 

 

På møte med kommunen og de to andre bestandsplanområdene i Gausdal ble måltall for 

bestandsstørrelse diskutert. I 2013-2017 planen ble dette for første gang konkretisert i 

bestandsplanene.  

 

Fjellstyret hadde da følgende målsetting:  

«Sett elg pr. jegerdagsverk skal ikke overstige et snitt på 0,5 i bestandsplanperioden.» 

 

Snittet for perioden ble 0,4 sette elg pr. jegerdagsverk. Gausdal kommune foreslår at ny 

målsetting på sett elg pr. jegerdagsverk bør ligge nærmere det tallet. 

 

Det foreslås derfor ny målsetting for bestandsstørrelse:  

«Sett elg pr. jegerdagsverk skal ikke overstige et snitt på 0,4 i bestandsplanperioden.» 

Utover det er forslaget til ny bestandsplan identisk med høringsforslaget. 

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert i forbindelse med utarbeidelse av planen. 

 

§ 8 kunnskapsgrunnlaget og § 9 føre var prinsippet: Bestandsplanen bygger på tidligere 

bestandsplaner og innsamlet statistikk over mange år, og baserer seg på bærekraftig høsting. 

 

§ 10 økosystem tilnærming og samlet belastning: Noe av hensikten med bestandsplanen er å 

ta hensyn til dette 

 

§ 11 dekking av kostnad ved miljøskade: Ikke relevant i dette tilfellet. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Planen må anses å være innenfor det som 

defineres som miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
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Innstilling:  

Vedlagte forslag til bestandsplan for elg Gausdal og Torpa statsallmenninger 2018-2022 

vedtas. Planen oversendes Gausdal kommune for endelig godkjenning. 

 

 

Sak 09.02.2018: Ny utleiebåt på Tverrlitjønnet. 

 

Saksopplysninger: 

Pr. i dag har fjellstyret ni båter til utleie ved åtte forskjellige vatn i vestfjellet. Hvor mye de 

blir brukt varierer stort. Minst brukt er båten på Hindalssjøen. Mest brukt er de to båtene på 

Snæra. Til sammen ble de ni båtene leid ut i 154 døgn i 2017. I tillegg har fjellstyret en båt 

ved Snæra og en båt ved Druktjønnet i forbindelse med tynningsfiske. 

 

Langs Revsjøvegen har det ikke vært mulig å leie båt etter at båten på Kroktjønnet ble fjernet. 

Det har vært ytret forslag om båtutleie på nytt, også i denne delen av fjellet, nærmere bestemt 

ved Tverrlitjønnet. Tverlitjønnet er et godt fiskevatn som er relativt lett tilgjengelig, ca. 2,5 

kilometers gange fra Revsjøvegen. 

 

En ev. båtutleie på Tverrlitjønnet er avhengig av tillatelse fra Langsua nasjonalparkstyre og 

Statskog.  

 

Innstilling:  

Fjellstyret tilbyr båtutleie på Tverrlitjønnet fra og med sommeren 2018. 

 

 

 

Sak 10.02.2018:  Høring på forslag til endring av forskrift om båndtvang for hund i 

Gausdal kommune 

 

Saksdokumenter:   

 Brev fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen; Høring på forslag til endring av 

forskrift om båndtvang for hund i Gausdal kommune. Datert 12.12.2017. Mottatt 

fjellstyrekontoret 27.12.2017. 

 

Saksopplysninger: 

Gausdal kommune ønsker å endre forskrift om båndtvang i preparerte skiløyper. I gjeldende 

forskrift står det følgende vedr. skiløyper:  

§ 3.Båndtvang 

Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller 

innegjerdet: 

b) i følgende preparerte og merkede skiløyper: 

1. alle lysløyper 

2. konkurranseløypa på Astridbekken 

3. løype Værskei-Nysetra 

4. sentrumsområdet på Skei 

5. løype rundt Skeikampen 

6. 3,8 km skiløype Austlid-Skei (rød løype) 
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7. løype «Lille blå» mellom Skei og Austlid (Gausdal Høifjellshotell-Skei Appartement-Frøysesætra-

Trisnippsætra- Austlid) 

8. preparerte alpinbakker 

9. løype Tyrom-Finntjønnet. 

 

I forslag til endring fra Gausdal kommune står det følgende:  

 

b)  - i alle preparerte skiløyper og alle preparerte alpinbakker. 

 

Det som er definert som stikka løyper i løypeplanen omfattes ikke av 

båndtvangbestemmelsene. 

 

Saken er tidligere diskutert i fjellstyret (fjellstyremøte 20.06.2017). Fjellstyret var da positive 

til kommunens forslag om båndtvang i preparerte skiløyper. 

 

Innstilling:  

Fjellstyret har ingen merknader til høringsforslaget vedr. endring av forskrift om båndtvang 

for hund i Gausdal kommune. 

 

 

 

 


