
 

 

 

 

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

Fjellstyremedlemmer m/vara 

Gausdal 12.06.2018 

Ark: 012.1 

Innkalling til fjellstyremøte 19.06.2018: 

Det innkalles herved til fjellstyremøte med befaring tirsdag den 19.06.2018. 

Felles avreise fra Gausdal kommunehus kl. 09.00.  

Fjellstyremøtet holdes på Holsbru kafe etter at befaringene er avsluttet. 

Starttidspunkt for møtet blir da ca. kl. 12.00.  

De medlemmene som ikke kan komme, kaller selv inn sin personlige vara. 

Befaring: 

1. Skiløypetrase Auggedalen løypelag på Djupådalssetra 

2. Brakker og gjerder mm. på Forsetseter dyrkingsfeltet (sist befart i 2012) 

3. Se på gjerding rundt hytter på Værskei (hva er lov, hva er ikke lov, og hvem 

følger opp?) 

4. Oppfølging av rapport vedr. dårlige gjerder på Bentsetra (oversendt til Statskog 

21.07.2017) 

5. Oppgradering av uteanlegget på Holsbru inkl. ny automatbom 

Saksliste: 

Sak 23.06.2018: Godkjenning av innkalling til møte 19.06.2018. 

  

Sak 24.06.2018: Godkjenning av referat fra møte 24.04.2018. 

 

Sak 25.06.2018: Søknad om overtakelse av dyrkingsparsell nr. 14 på Forsetseter 

dyrkingsfelt, gnr/bnr/fnr 238/1/398 

 

Sak 26.06.2018:        Søknad om å få slippe storfe i Dokkhamninga 

 

Sak 27.06.2018 Uttalelse til Statskog vedr. gjenoppretting av naturstien ved 

Kittilbu setergrend 

 

Sak 28.06.2018: Tildeling av midler 

 

Sak 29.06.2018:  Tildeling av ekstraordinære midler til oppgradering av Holsbru 

kafe 

 

Referatsaker: 16.04.2018-12.06.2018 

 

For Gausdal Fjellstyre 

 

Even Røhnebæk 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak 23.06.2018: Godkjenning av innkalling til møte 19.06.2018. 

  

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 19.06.2018. 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 19.06.2018 godkjennes. 

 

 

Sak 24.06.2018: Godkjenning av referat fra møte 24.04.2018. 

 

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 24.04.2018. 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 24.04.2018 godkjennes. 

 

 

Sak 25.06.2018: Søknad om overtakelse av dyrkingsparsell nr. 14 på Forsetseter 

dyrkingsfelt, gnr/bnr/fnr 238/1/398 

 

Saksdokumenter:  

 Brev fra Anders Iverslien og Jan Mikkelsen; Søknad om overtakelse av 

dyrkingsparsell. Datert 09.04.2018. Mottatt fjellstyrekontoret 12.04.2018. 

 Brev fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen; G/Bnr 8/1 i Gausdal kommune – 

Uttalelse til søknad om overtakelse av dyrkingsparsell nr. 14 på Forsetseter 

dyrkingsfelt. Datert 22.05.2018. Mottatt fjellstyrekontoret 22.05.2018. 

 E-post fra Statskog til Gausdal fjellstyre; Uttale om ny utvisning av dyrkingsparsell. 

Datert 12.06.2018. 

 

Saken har ligget ute til offentlig gjennomsyn. Det har ikke kommet inn merknader til 

søknaden. 

 

Saksopplysninger:  

Fjellstyret har mottatt en felles søknad fra Jan Mikkelsen og Anders Iverslien vedr. overføring 

av dyrkingsparsell nr. 14 (gnr/bnr/fnr 238/1/398) på Forsetseterfeltet, fra førstnevnte til 

sistnevnte. 

 

Jan Mikkelsen, eier av gnr/bnr 12/7, fikk overført festeretten til parsell 14 fra Brennhaug 

(gnr/bnr 32/14) i 2007.  Mikkelsen har nå trappet ned sitt dyrehold, og leier bort dyrket mark 

til Anders Iverslien, som på sin side har utvidet produksjonen. 

 

Mikkelsen og Iverslien er enige om overføringen av dyrkingsparsellen fra gnr/bnr 12/7 til 

gnr/bnr 8/1. I søknaden til fjellstyret er årsak og behov for en slik overføring godt 

dokumentert.  

 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen er positive til søknaden, og skriver i sin uttalelse 

blant annet: «Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen mener Iverslien ut fra omsøkt 

dyretall og arealer har begrensede ressurser til forproduksjon på eget areal, og vil ved en 
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overtakelse av dyrkingsparsell nr. 14 få styrket ressursgrunnlaget på eiendommen Iverslien 

Søre.» 

 

Iht. seterforskriftens § 20, og fjellovens § 20 må en slik overføring godkjennes av Statskog og 

fjellstyret. 

 

Statskog er også positive til søknaden. 

 

Innstilling:  

Med hjemmel i seterforskriftens § 20 godkjenner fjellstyret en overføring av dyrkingsparsell 

nr. 14 (gnr/bnr/fnr 238/1/398) fra Nerjordet (gnr/bnr 12/7) til Iverslien Søre (gnr/bnr 8/1).  

 

Vilkår for overføringen: 

1. Det utviste areal tillates bare brukt til jordbruksformål 

2. Det utviste areal kan ikke skilles fra nevnte eiendom uten tillatelse fra fjellstyret 

3. Dersom det utviste areal ikke er tatt i bruk etter 5 år faller utvisningen bort. 

4. Det utviste areal kan ikke dyrkes opp videre uten kommunal godkjenning. 

5. Det er ikke tillatt å legge røtter og stein utenfor parsellen uten særskilt tillatelse. 

6. Utvisningen gir ikke tilgang til å sette opp bygninger på arealet.  

 

  

 

Sak 26.06.2018:        Sak 26.06.2018:        Søknad om å få slippe storfe i Dokkhamninga 

 

Saksdokumenter: 

 E-post fra Thor Arne Treholt; Beitesøknad. Datert 10.06.2018.  

 

Saksopplysninger:  

Thor Arne Treholt fra Brandbu søker om mulighet til å slippe opptil 60 storfe i 

Liumseterhamninga. Som utenbygdsboende har ikke Treholt beiterett i Gausdal 

statsallmenning.  

 

§ 3 i beitevedtektene for Gausdal statsallmenning regulerer dette: 

 

«Så langt det i allmenningen er beite som ikke blir utnyttet av bruksberettigede, kan fjellstyret 

under tilsvarende forutsetninger som nevnt i § 2, gjøre vedtak om å gi andre – også 

utenbygdsboende – rett til å nytte dette beitet, på vilkår som blir fastsatt etter avtale.»   

 

Styret i Dokk beitelag v/ Kristian Fougner har på vegne av beitelaget gitt tillatelse til et 

prøveår denne sesongen. 

 

Det har tidligere vært utenbygds besetninger i Dokkhamninga. Fjellstyret har da krevd en 

hamneavgift. Det foreslås å videreføre en slik ordning. I 2002 var hamneavgifta på 40,- pr. 

storfe og 12,50,- pr. sau. Det foreslås å sette hamneavgifta til kr 60,- pr. storfe for 

beitesesongen 2018. 

  

 

 

 

Innstilling:  
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Gausdal fjellstyre gir tillatelse til at Thor Arne Treholt kan slippe inntil 60 storfe i 

Dokkhamninga beitesesongen 2018. Treholt betaler kroner 60,- i hamneavgift pr. dyr. 

Innbetaling av avgift gjøres til Gausdal fjellstyre etter at beitesesongen er avsluttet.  

 

 

Sak 27.06.2018 Uttalelse til Statskog vedr. gjenoppretting av naturstien ved 

Kittilbu setergrend 

 

Saksdokumenter:  

 E-post fra Randsfjordmuseet til Gausdal fjellstyre; Søknad for gjenoppretting av 

naturstien ved Kittilbu setergrend. Datert 06.06.2018. 

 

Saksopplysninger:  

Randsfjordmuseet avd. Kittilbu utmarksmuseum ønsker å gjenopprette og øke standarden på 

en lite brukt del av kulturstien. Dette innebærer blant annet bygging av tre små bruer, bruke 

treflis som underlag i stien og fjerne en del stein, busker og trær. Det er behov for noe 

motorferdsel på barmark, med ATV og minigraver, i forbindelse med tiltaket. 

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre er positive til søknaden fra Randsfjordmuseet. Fjellstyret har ingen 

merknader til planene. Om Statskog gir sin tillatelse, så gir fjellstyret samtidig tillatelse 

til nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgraderingen av stien.  

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente tillatelse etter motorferdselloven av Gausdal 

kommune.  

 

 

 

Sak 28.06.2018 Tildeling av midler 

 

Saksdokumenter: 

 

 Søknad fra Sti og løypekomiteen Gausdal Vestfjell - Nord om støtte til løypekjøring 

2018/2019. Mottatt fjellstyrekontoret 15.01.2018. 

 

 Søknad fra Værskei Løypekomite om tilskudd til løypekjøring 2018/2019. Mottatt 

fjellstyrekontoret 04.06.2018 

 

 Søknad fra Gaute Nuland vedr. støtte til første driftsår av Holsbru kafe. Mottatt 

fjellstyrekontoret 12.06.2018 

 

  

Saksopplysninger:   

 

Hvert år skal fjellstyret ta stilling til hvor mye av omsetningen som kan avsettes til 

tilskuddsmidler. For 2018 er det budsjettert med 90 000,- kroner i tilskuddsmidler. 

Disponeringen skjer etter vedtatte retningslinjer. Kravene i fjellovens § 3 og § 11 må være 

oppfylt. 

 

Innstilling: 
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 Søknad fra Sti og løypekomiteen Gausdal Vestfjell - Nord om støtte til løypekjøring 

2018/2019. Mottatt fjellstyrekontoret 15.01.2018. 

  

Gausdal fjellstyre er positive til løypenett i fjellet, som fremmer trivsel og 

gode turopplevelser i statsallmenningen.  

Det gis et tilskudd på kr. 15.000,-.  

________________________________  

 

 Søknad fra Værskei Løypekomite om tilskudd til løypekjøring 2018/2019. Mottatt 

fjellstyrekontoret 04.06.2018 

 

Gausdal fjellstyre er positive til løypenett i fjellet, som fremmer trivsel og 

gode turopplevelser i statsallmenningen.  

Det gis et tilskudd på kr. 50.000,-.  

________________________________  

 

 Søknad fra Værskei Løypekomite om tilskudd til prosjektering nye og oppretting 

eksisterende løyper. Mottatt fjellstyrekontoret 04.06.2018. 

 

Værskei løypekomite ønsker å utvide løypenettet sitt og gjøre en del utbedringer, blant 

annet med gravemaskin, på eksisterende løypenett. Disse tiltakene er søknadspliktige 

overfor Statskog, fjellstyre og kommune. 

 

Gausdal fjellstyre ønsker at Værskei løypekomite innhenter nødvendige godkjennelser 

for tiltakene, før en ev. søknad om tilskudd behandles. 

 

Søknaden avslås foreløpig. 

 

________________________________  

 

Søknad fra Gaute Nuland vedr. støtte til første driftsår av Holsbru kafe. Mottatt 

fjellstyrekontoret 12.06.2018 

 

Saksdokumenter:  

 Notat fra Gaute Nuland vedr. 5 års plan for drift av Holsbru kafe. Datert 11.06.2018. 

Mottatt fjellstyrekontoret 12.06.2018. 

 

Saksopplysninger:  

Pr. dags dato er det ingen driver på Holsbru kafe. Dette er sterkt savnet av fjellets brukere, og 

gir også merkbart dårligere formidling av fjellstyrets tilbud, som salg av fiskekort, båtutleie, 

hytteformidling, bombilletter Ormtjønnsvegen, salg av kart og informasjonsvirksomhet.  

 

Gaute Nuland, driver og eier av blant annet www.isfiskebua.no har ønske om å overta driften 

av Holsbru kafe fra 1. juli 2018. Nuland har et langsiktig perspektiv på drifta, og har satt opp 

en 5 års plan for drift av Holsbru kafe. Fjellstyrets administrasjon vurderer planen som svært 

interessant, og har håp om at dette kan være starten på stabil drift av Holsbru kafe, noe som 

også er viktig for fjellstyrets virksomhet. 

 

Nuland ønsker oppstartsstøtte til første driftsår på 25 000,- kroner 

 

http://www.isfiskebua.no/
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Innstilling:  

Fjellstyret støtter oppstarten av ny drift på Holsbru kafe med kr 25000,- for sesongen 2018. 

Støtten utbetales til Gaute Nuland etter at en ev. kontrakt mellom Nuland og Liumsetervegen 

SA om drift av Holsbru kafe er inngått. 

 

 

 

Sak 29.06.2018:  Tildeling av ekstraordinære midler til oppgradering av Holsbru 

kafe 

 

Saksopplysninger:  

Holsbru kafe har hatt fire forskjellige drivere de siste seks årene. Årsakene til dette er 

sammensatte, men en del av forklaringen er lav inntjening i kombinasjon med høye faste 

kostnader. Der den største kostnaden har vært drift av dieselaggregatet. Nåværende 

dieselaggregat har passert 25000 driftstimer, og er heller ikke spesielt billig i drift.  

 

Det foreslås derfor at fjellstyret bidrar med midler til tiltak som kan senke kostnadene 

forbundet med aggregatdrift. Dette som et bidrag til stabil drift av Holsbru kafe. 

 

Innstilling:  

Fjellstyret yter et ekstraordinært tilskudd til Liumsetervegen SA på kroner 25 000,-. Midlene 

skal gå til tiltak som senker energikostnadene når Holsbru kafe er i drift. Hvilke tiltak som er 

mest hensiktsmessige avgjøres i samråd med Liumsetervegen SA og ev. driver av Holsbru 

kafe.  

 


