
 

 

 

 

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

Fjellstyremedlemmer m/vara 

Gausdal 05.03.2019 

Ark: 012.1 

 

Innkalling til fjellstyremøte 12.03.2019: 

Det innkalles herved til fjellstyremøte i nye kontorlokaler, Vestringsvegen 4, 

tirsdag den 12.03.2019 kl. 09.00. De medlemmene som ikke kan komme kaller 

selv inn sin personlige vara. 

 

Saksliste: 

Sak 10.03.2019: Godkjenning av innkalling til møte 12.03.2019 

  

Sak 11.03.2019: Godkjenning av referat fra møte 05.02.2019 

 

Sak 12.03.2019:  Elgkvoter 2019 
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For Gausdal Fjellstyre 

 

Even Røhnebæk 

Fjelloppsyn/daglig leder  
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Sak 10.03.2019: Godkjenning av innkalling til møte 12.03.2019 

 

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 12.03.2019. 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 12.03.2019 godkjennes. 

 

 

Sak 11.03.2019: Godkjenning av referat fra møte 05.02.2019 

  

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 05.02.2019 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 05.02.2019 godkjennes. 

 

 

Sak 12.03.2019:       Elgkvoter 2019 

 

Saksdokumenter:   

 Bestandsplan 2018 – 2022 (tidligere utsendt) 

 Forslag til elgkvoter, Gausdal og Torpa fjellstyrer 2019 

 Rapport om elgjakta 2018 (tidligere utsendt) 

 

Saksopplysninger: 

Grunnkvota foreslås redusert fra 84 dyr i 2018 til 78 dyr i 2019. Nedgang i sett elg pr. 

jegerdagsverk og lav kalveproduksjon i 2018 er årsaken til at det foreslås litt lavere 

grunnkvote.  

 

Årets ledige felt er Ormtjønnet, Djupådalen, Høglikollen og Liumsetra. I tillegg har  

lagene som hadde kontrakt på Skytterbulia og Revsjøen sagt opp sine kontrakter.  

 

Det er gunstig å ha 4 til5 jaktfelt ledig hvert år. Helst bør ledige felt det enkelte år også være 

en miks av utenbygds og innenbygds prioriterte felt. Det foreslås derfor at Skytterbulia lyses 

ut på 3 års kontrakt, med prioritet innenbygds, og at Revsjøen lyses ut på 4 års kontrakt, med 

prioritet utenbygds. Det gir en jevn fordeling av ledige felt, kravet om 60/40 fordeling 

overholdes, og gjør det mulig å veksle mellom utenbygds og innenbygds prioriterte perioder 

på de enkelte felta.  

 

For 2019 foreslås det derfor at innenbygdsboende har førsteprioritet på Ormtjønnet, 

Djupådalen, Høglikollen, Liumsetra og Skytterbulia, og at utenbygdsboende har 

førsteprioritet på Revsjøen 

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre vil for året 2019 dele ut 71 % av fellingsrettene i grunnkvote. Tildeling av 

tilleggsdyr gjøres etter vurdering av «sett elg» og tilbakemeldinger fra jaktlagene, men 

innenfor bestandsplanens rammer i perioden 2018-2022. 
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Ledige felt for 2019 er Ormtjønnet, Djupådalen, Høglikollen, Liumsetra, Skytterbulia og 

Revsjøen. Med 60/40 % fordeling av tildelte fellingsretter har innenbygdsjaktlag 

førsteprioritet på Ormtjønnet, Djupådalen, Høglikollen, Liumsetra og Skytterbulia. 

Utenbygdsjaktlag har førsteprioritet på Revsjøen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


