
 

 

 

 

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

Fjellstyremedlemmer m/vara 

Gausdal 07.12.2018 

Ark: 012.1 

 

 

Innkalling til fjellstyremøte 14.12.2018: 

Det innkalles herved til fjellstyremøte på Røde Kors hytta, Værskei, fredag den 

14.12.2017 kl. 19.00. De medlemmene som ikke kan komme kaller selv inn sin 

personlige vara.  

 

Saksliste: 

Sak 47.12.2018: Godkjenning av innkalling til møte 14.12.2018. 

  

Sak 48.12.2018: Godkjenning av referat fra møte 30.10.2018. 

 

Sak 49.12.2018:  Forslag til fornyet avtale om vintervedlikehold av Revsjøvegen 

 

Sak 50.12.2018:  Forslag til fornyet avtale om årsavgift mellom Gausdal fjellstyre og   

Nedre Revsjøvegen vegselskap. 

 

Sak 51.12.2018:  Fornyelse av avtale mellom Gausdal fjellstyre og Gausdal 

bruksrettslag   

 

Sak 52.12.2018:  Revidering av regler for jakthundtrening 

 

 

 

 

 

Referatsaker:    23.10.2018 – 05.12.2018 

 

 

 

 

For Gausdal Fjellstyre 

 

Even Røhnebæk 

Fjelloppsyn/daglig leder  
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Sak 47.12.2018: Godkjenning av innkalling til møte 14.12.2018. 

  

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 14.12.2018. 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 14.12.2018 godkjennes. 

 

 

 

Sak 48.12.2018: Godkjenning av referat fra møte 30.10.2018. 

 

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 30.10.2018 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 30.10.2018 godkjennes. 

 

 

 

Sak 49.12.2018:  Forslag til fornyet avtale om vintervedlikehold av Revsjøvegen 

 

Saksdokumenter:  

 Forslag til fornyet avtale om vintervedlikehold av Revsjøvegen.  

    

Saksopplysninger:   
Avtaleforslaget er en videreføring av avtalen som Gjermund Bruvang har med fjellstyret.  

 

Innstilling:  

Fjellstyret inngår avtale om vintervedlikehold av Revsjøvegen med Gjermund Bruvang  iht. 

vedlagte avtaleforslag. 

 

 

 

Sak 50.12.2018:  Forslag til fornyet avtale om årsavgift mellom Gausdal fjellstyre og 

Nedre Revsjøvegen vegselskap», 

 

Saksdokumenter:  

 Forslag til fornyet avtale om årsavgift mellom Gausdal fjellstyre og Nedre 

Revsjøvegen vegselskap», 

 

Saksopplysninger: 

Den 30.09.15 ble det avholdt møte mellom representanter fra styret i Nedre Revsjøvegen 

vegselskap og fjellstyret.  

 

På møtet ble det enighet om hvordan årsavgiften, som fjellstyret skal betale til Nedre 

Revsjøvegen vegselskap, skal fastsettes.  

 

Det er nå på tide å fornye denne avtalen. Avtalen har fungert greit. Det foreslås derfor å 

videreføre en likelydende avtale der eneste foreslåtte forandring er prisvekstjustering for drift 
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av bomanlegg. Den ble satt til 45 000,- kr i 2015. Iht. konsumprisindeksen tilsvarer det 

49 000,- kr  pr. oktober 2018. Forslag til fast fratrekk blir da 24 500,- i vintersesong og 

24 500,- i sommersesong. 

 

Innstilling: 

Fjellstyret vedtar «Forslag til avtale om årsavgift mellom Gausdal fjellstyre og Nedre 

Revsjøvegen vegselskap», som i vedlagte saksdokument. 

 

 

 

Sak 51.12.2018:       Fornyelse av avtale mellom Gausdal fjellstyre og Gausdal 

bruksrettslag   

 

Saksdokumenter:   

 Avtale 2017 – 2018 mellom Gausdal Bruksrettslag – Gausdal fjellstyre.  

 Forslag til avtale 2019 – 2020 mellom Gausdal Bruksrettslag – Gausdal fjellstyre. 

 

Saksopplysninger: 

Samarbeidet med Gausdal bruksrettsalg er godt. Det foreslås å videreføre eksisterende avtale 

for to nye år. 

 

Innstilling:   

Gausdal fjellstyre fornyer eksisterende avtale med Gausdal Bruksrettslag for to nye år. 

(perioden 2019 – 2020).   

 

 

Sak 52.12.2018:  Revidering av regler for jakthundtrening 

 

Saksdokumenter:  

 Gjeldende regler for jakthundtrening i Gausdal statsallmenning 

 Forslag til revidering av regler for trening av jakthund. Datert 07.12.2018 

 

Saksopplysninger:  

Treningskort for harehund og fuglehund har i mange år vært tilgjengelige på www.inatur.  

Det foreslås nå å gjøre det samme for elghundtreningen. Pr. i dag er det en ganske 

omstendelig søknads/tildelingsprosess for å få treningsdager. 

 

Det foreslås å selge treningsdagene på samme måte som fjellstyret gjør med småviltjakt. Dvs. 

etter «først til mølla» prinsippet, men i motsetning til småviltjakta er tilbudet på 

elghundtrening (pr. i dag) større enn etterspørselen. Alle som ønsker får kjøpt treningskort på 

elghund, men det er ikke sikkert de får førstevalget på felt/dag.  

 

For elghundtrening er det 7 treningsfelt. Treningen kan starte 21. august og avsluttes 14. 

september, med unntak av Mannstadlia, der starter treningen 25. august. 

 

Dette gir 171 tilgjengelige treningsdager (treningskort). 

 

I 2018 ble det solgt 104 kort (67 ledige) 

I 2017 ble det solgt 133 kort (38 ledige) 

I 2016 ble det solgt 142 kort (29 ledige) 

http://www.inatur/
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Innstilling: 

Fjellstyret vedtar revidering av regler for jakthundtrening som i vedlagte saksdokument 

«Forslag til revidering av regler for trening av jakthund. Datert 07.12.2018» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


