
 

 

 

 

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

Fjellstyremedlemmer m/vara 

Gausdal 23.08.2018 

Ark: 012.1 

 

Referat fra ekstraordinært fjellstyremøte 22.08.2018: 

Tilstede: Ola M. Kleiven, Viggo Haugen, Helene Dypdal, Alfred Johansen 

Fraværende: Aud Helene Stubberud 

Sekretæriat: Even R. Røhnebæk og Ingeborg Ørslien 

 

Saksliste: 

Sak 30.08.2018: Godkjenning av innkalling til møte 22.08.2018. 

  

Sak 31.08.2018: Søknad fra Bødalskjølen sankelag og Dock sankelag om utsatt 

startdato for sanking av storfe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Gausdal Fjellstyre 

 

Ingeborg Ørslien 
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Sak 30.08.2018: Godkjenning av innkalling til møte 22.08.2018. 

  

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 22.08.2018. 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 22.08.2018 godkjennes. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 31.08.2018: Søknad fra Bødalskjølen sankelag og Dock sankelag om utsatt 

startdato for sanking av storfe. 

 

Saksdokumenter:   

 E-post fra Bødalskjølen sankelag v/ Per Stubberud og Dock sankelag v/ Kristian 

Fougner vedr. årets sanking av storfe i vestfjellet. Datert 11.08.2018 

 

Saksopplysninger:  

Fjellstyret har mottatt søknad fra Dock sankelag og Bødalskjølen sankelag om å få utsette 

startdato for sanking av storfe til 25. september.  

 

Iht. beitevedtektene for Gausdal statsallmenning er siste dag i beitesesongen satt til 20. 

september. 

§ 5 Det er fastsatt følgende begrensning i beitetider for hamningene i Gausdal 

statsallmenning: Slipp dato blir vurdert av driftestyrene i de forskjellige hamningene. Men 

siste dag i beitesesongen er satt til 20. september. Driftestyrene må selv ta ansvaret for 

organiseringen.  

All hovedsanking skal være avsluttet den 20. september, men eventuell ettersanking kan 

foregå etter denne datoen.  

 

På grunn av sommerens tørke og påfølgende formangel foreslås det at fjellstyret gir tillatelse 

til utvidet beitesesong for disse to beitelagene. Jaktfeltene som blir berørt er Dokklia, 

Reinsåsen, deler av Høglikollen og muligens Liumsetra (det går noen storfe i 

Tortjønnhamninga nå, mulig at disse kan jages over til Dokklia før jaktstart). Det foreslås 

videre at jaktstart for berørte jaktfelt beholdes uendret (25. september). Det betyr at 

storfesanking og elgjakt foregår parallelt. For Dokklia sin del er ikke dette noe nyt. For de 

andre jaktfeltene blir det en delvis ny problemstilling. 

 

Berørte jaktlag kan kompenseres med lavere/ingen grunnavgift på dyr de ikke får felt. Det 

foreslås at denne avregninga gjøres/oppsummeres etter at høstens jakt er avsluttet. 
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Innstilling:  

Fjellstyret gir Dock sankelag og Bødalskjølen sankelag dispensasjon fra § 5 i beitevedtektene 

for Gausdal statsallmenning. Sankelagene kan høsten 2018 utsette startdatoen for sanking til 

25. september om ønskelig. Det forutsettes da at innsamlingen av storfe skjer så raskt og 

effektivt som mulig fra denne datoen. 

 

Berørte jaktlag kompenseres med ingen grunnavgift på dyr de ikke får felt. Denne avregninga 

gjøres etter at høstens jakt er avsluttet. 

 

 

Forslag fra Helene Dypdal: Fjellstyret gir Dock sankelag og Bødalskjølen sankelag 

dispensasjon fra § 5 i beitevedtektene for Gausdal statsallmenning. Sankelagene kan høsten 

2018 utsette startdatoen for sanking til 25. september om ønskelig. Det forutsettes da at 

innsamlingen av storfe skjer så raskt og effektivt som mulig fra denne datoen.  

 

All hovedsanking skal være avsluttet den 5. oktober, men eventuell ettersanking kan foregå 

etter denne datoen. 

 

Berørte jaktlag kompenseres med ingen grunnavgift på dyr de ikke får felt. Denne avregninga 

gjøres etter at høstens jakt er avsluttet. 

 

Helene Dypdals forslag ble satt opp mot innstilling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

Fjellstyret gir Dock sankelag og Bødalskjølen sankelag dispensasjon fra § 5 i beitevedtektene 

for Gausdal statsallmenning. Sankelagene kan høsten 2018 utsette startdatoen for sanking til 

25. september om ønskelig. Det forutsettes da at innsamlingen av storfe skjer så raskt og 

effektivt som mulig fra denne datoen.  

 

All hovedsanking skal være avsluttet den 5. oktober, men eventuell ettersanking kan foregå 

etter denne datoen. 

 

Berørte jaktlag kompenseres med ingen grunnavgift på dyr de ikke får felt. Denne avregninga 

gjøres etter at høstens jakt er avsluttet. 

 

 


