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Sak 32.09.2018: Godkjenning av innkalling til møte 04.09.2018 

  

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 04.09.2018 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 04.09.2018 godkjennes. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 33.09.2018: Godkjenning av referat fra møte 19.06.2018 

 

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 19.06.2018 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 19.06.2018 godkjennes. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 34.09.2018: Godkjenning av referat fra ekstraordinært møte 22.08.2018 

 

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra ekstraordinært fjellstyremøte 22.08.2018 

 

Innstilling:  

Referat fra ekstraordinært møte 22.08.2018 godkjennes. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 35.09.2018: Regulering av småviltjakta 2018  

 

Saksdokumenter:  

 Driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2018-2021, vedtatt av Gausdal 

fjellstyre 06.02.2018. 

  

 Takseringsresultat 2018. Analyse fra Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad. Mottatt på 

e-post fra Evenstad. Datert 21.08.2018.  

   

Saksopplysninger:  

Årets taksering viser en fin oppgang i rypebestanden sammenlignet med foregående år. Vi må 

tilbake til 2006 for å finne bedre takseringsresultat.  
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Etter innføringen av småviltdriftsplanen i 2013 har målsettingen vært å begrense jaktuttaket til 

maksimalt 15 % av høstbestanden før jakt. Ved takserte rypebestander på 5 ryper pr. km2, 

eller lavere, og/eller en kyllingproduksjon på under 2 pr. voksen høne har praksis vært å 

stenge rypejakta. Dette ble som kjent gjort i 2015 og 2016. 

 

I 2017 ble det gjennomført en begrenset rypejakt i perioden 15.09 til 05.10. Da var tettheten 

8,2 ryper pr. km2 og kyllingproduksjon på 2,5 pr. voksne par.  

 

Omkring 400 km2 av allmenningens 589 km2 er å regne som rypeterreng. Med en tetthet på 8 

ryper pr. km2 ga dette teoretisk sett en bestand på 3200 ryper før jakt. For å holde seg 

innenfor 15 % regelen så kunne det i 2017 maksimalt skytes 480 ryper.  

 

Iht. jaktrapportene ble det felt 102 ryper i 2017. 80 % av de som jaktet leverte rapport. Hvis 

de som ikke leverte rapport felte omtrent samme antall fugl blir det stipulerte uttaket på 128 

ryper. Dette utgjør 4 % av taksert høstbestand. Det må presiseres at det er stor usikkerhet 

rundt disse regnestykkene.  

 
Tabell 1: Tabell over takseringsresultater 2007-2018 

År Område 
Antall 
linjer 

Antall 
meter 

Ant. 
Obs 

Antall 
ryper Ryper/obs. 

Ryper / km2 
(med 90 % 

sannsynlighet) 

Del 
høner 

med kull 

Antall 
kyllinger / 

høne 

2007 refugieomr. 58 152786 85 399 4,6 10 (7-14)   3,6 

2007 kontrollomr. 28 65728 40 180 4,5 13 (8-21)   3,3 

2008 refugieomr. 57 151826 104 371 3,6 9 (6-12)   1,9 

2008 kontrollomr. 28 72770 56 254 4,5 13 (10-19)   3 

2009 refugieomr. 58 149105 40 127 3,2 4 (3-9)   1,3 

2009 kontrollomr. 30 74450 50 111 2,2 7 (5-11)   1 

2010 refugieomr. 56 144 
695 

55 313 5,7 7(5-10) 
  

4,7 

2010 kontrollomr. 32 76 300 24 85 3,5 4(2-6) 
  

3,2 

2011 
refugieomr. 

57 
129 
028 

73 627 
  

13(10-16) 
  6,9 

2011 kontrollomr. 36 86 400 39 225   8(6-10)   4,8 

2012 
refugieomr. 

60 
150 
079 

54 275   5(3-6) 
  2,8 

2012 kontrollomr. 29 71 100 26 80   4(3-6)   2,4 

2013 refugieomr. 61 151655 64 333  10 (6-14)  4,2 

2013 kontrollomr. 30 76900 20 82  6 (3-10)  3,4 

2013 samlet 91 228555 84 415  8 (5-11)  3,8 

2014 refugieomr. 52 145390 83 418  10 (7-16)  7,9 

2014 kontrollomr. 31 77638 28 182  10 (5-20  5,4 

2014 samlet 83 223028 111 600  10 (7-16)  6,6 

2015 refugieomr. 54 156300 75 188  4,8 (3,4 – 6,9)  1,3 

2015 kontrollomr. 29 71450 40 111  6,2 (3,4-11,6)  1,5 

2015 samlet 83 227750 115 299  5,5 (3,7-8,2)  1,4 

2016 refugieomr. 51 151400 71 195  5,3 (3,8-7,5)  1,3 

2016 kontrollomr. 31 75900 45 170  11 (6,9-17,4)  2,5 

2016 samlet 82 227300 116 365  8,1 (5,8-11,5)  1,8 

2017 refugieomr. 53 154800 69   222    6,0 (4,1-8,9)  2,1 

2017 kontrollomr. 29 72700 48 202  10,4 (5,9-18,6)  2,9 
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2017 samlet 82 227500 117 424  8,2 (5,5-12,4)  2,5 

2018 refugieomr. 53 153000 105   515    11,1 (8,3-14,8)  3,7 

2018 kontrollomr. 29 70300 56 269  14,7 (9,4-22,8)  3,6 

2018 samlet 82 223300 161 784  12,9 (9,6-17,3)  3,7 

 

Årets takseringsresultat er tålelig bra. Det foreslås derfor et opplegg for høstens småviltjakt 

som er tilnærmet likt det som er beskrevet i fjellstyrets driftsplan for småvilt, men med 

justeringer/begrensninger tilpasset årets takseringsresultat.  

 

Årets ryperegnestykke blir da seende slik ut:   

Omkring 400 km2 av allmenningens 589 km2 er å regne som rypeterreng. Med en tetthet på 

snaut13 ryper pr. km2 gir dette teoretisk sett en bestand på 5200 ryper før jakt. For å holde 

seg innenfor 15 % regelen så kan det i 2018 maksimalt skytes 780 ryper.  

 

Det betyr at det trygt kan selges noen flere jaktkort på rype sammenlignet med 2017, 2014 og 

2013. 

 

I april ble det via www.inatur.no lagt ut følgende jaktkort for salg som omfatter rypejakt: 

 

1.  60 ukeskort for utenbygdsboende med hund, fordelt på tre ukes-perioder og fire jaktfelt i 

perioden f.o.m 15.09 t.o.m 05.10 (disse kortene er allerede solgt). 

 

2.  60 ukeskort for utenbygdsboende uten hund, fordelt på tre ukes-perioder f.o.m 15.09 t.o.m 

05.10 (pr. 28.08 er 58 av disse kortene solgt). 

 

3.  10 sesongkort for utenbygdsboende uten hund, gyldig i perioden 15.09-23.12. Kortene er 

solgt med forbehold om innskrenkninger i jakttida på rype (maksimalt rypejakt fram til 31.10) 

og skogsfugl (maksimalt skogsfugljakt fram til 23.12) 

 

1. Begrensning i kortsalget på rype: 

Antall rypejaktkort i begrenset periode blir da 60 ukekort til utenbygdsboende med hund, 60 

ukekort til utenbygdsboende uten hund og 10 sesongkort til utenbygdsboende uten hund (iht. 

driftsplanen kan det maksimalt selges 120 ukekort til utenbygdsboende med hund, 120 

ukekort til utenbygdsboende uten hund og 20 sesongkort til utenbygdsboende uten hund) 

 

I perioden 06.10-31.10, foreslås det å selge et begrenset antall småviltkort som også 

inkluderer rype (for annet småvilt er det fritt kortsalg i denne perioden) 

Det foreslås å selge 120 døgnkort, 60 ukekort og 30 sesongkort for utenbygdsboende som 

inkluderer rypejakt.  

  

Innenbygdsboende utgjør en liten del av den potensielle jegermassen. De siste 5 årene har 

kortsalget variert fra 77 til 125 småviltkort totalt (inkl. også de som kun jakter hare). Det er 

derfor ikke nødvendig pr. i dag å legge begrensninger på antall kort som kan selges til 

innenbygdsboende. Begrensninger i form av jakttid og kvoter vil antagelig være tilstrekkelig. 

 

Maksimalt jaktkortsalg på rype vil da bli ca. 440 kort (usikkerhet rundt salg til 

innenbygdsboende). Antall jegerdagsverk pr. kort har de siste årene ligget på 2,7. Med 440 

solgte kort blir det 1200 jegerdagsverk høsten 2018.  

 

http://www.inatur.no/
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Basert på statistikk og historikk bør et så stort område som Gausdal statsallmenning tåle rundt 

4000 jegerdagsverk (all småviltjakt totalt) i et normalår. Det skisserte opplegget for høstens 

rypejakt ligger innenfor disse rammene med god margin. 

 

 

2. Begrensning i jakttid: 

For 2018 foreslås det jakttid på rype f.o.m 15.09 t.o.m 31.10. Dvs. jakttid som i et normalår. 

 

3. Dagskvoter/sesongkvote: 

Det foreslås dagskvote på 2 rype pr. jeger pr. dag. 

Det foreslås en sesongkvote på 7 ryper pr. jeger 

 

4. Den øvrige småviltjakta: 

Øvrig småviltjakt går som normalt iht. driftsplan og gjeldende jaktregler. 

 

Naturmangfoldsloven § 7: 

Jf § 7 skal saken vurderes opp mot bestemmelsene i §§ 8-12.  

 

Småviltbestandene har store naturlige svingninger. Ved hjelp av lirypetaksering, statistikk fra 

Gausdal statsallmenning og sammenlignbare allmenninger anses kunnskapsgrunnlaget som 

tilstrekkelig (§ 8). Før-var-prinsippet (§ 9) er hensyntatt ved å forsøke å begrense uttaket til 15 

% av teoretisk beregnet rypebestand. §§ 10-12 er også vurdert. Innstillingen i saken anses 

ikke å være i konflikt med disse bestemmelsene. 

 

Innstilling:  

Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger for småviltjakta 2018: 

 

Jakttid:  

Jakt på rype fra og med 15.09 til og med 31.10. (som i et normalår) 

 

Antall tilgjengelige kort:  

1. Utenbygdsboende med hund: 60 ukekort fordelt på tre ukes-perioder og fire jaktfelt i 

perioden f.o.m 15.09 t.o.m 05.10 (disse kortene er allerede solgt). 

 

2. Utenbygdsboende uten hund: 60 ukekort fordelt på tre ukes-perioder f.o.m 15.09 t.o.m 

05.10 (58 av disse kortene er allerede solgt).  

 

3. 10 sesongkort for utenbygdsboende uten hund, gyldig i perioden 15.09-23.12. Kortene 

gjelder også for rype fram til 31.10 (disse kortene er allerede solgt) 

 

4. Innenbygdsboende med og uten hund: fritt kortsalg og rypejakt fram til og med 31. 

oktober. 

 

5. I perioden 06.10-31.10 legges det ut 120 døgnkort, 60 ukeskort og 30 sesongkort for 

utenbygdsboende med/uten hund som også inkluderer rypejakt. Disse kortene gjøres kun 

tilgjengelige på www.inatur.no  

 

Dagskvote/sesongkvote 2018:  

2 ryper pr. jeger pr. dag 

7 ryper pr. jeger pr. sesong 

http://www.inatur.no/
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Øvrig småviltjakt går som normalt iht. driftsplan og gjeldende jaktregler. 

 

Forslag fra Viggo Haugen. Som innstilling, men endre forslag om kvote i punkt 5 til 1 rype 

pr. jeger pr. dag. 5 ryper pr. jeger pr. sesong. 

 

Forslag fra Alfred Johansen: Som innstilling, men endre forslag om antall dagskort i punkt 

5 til 60 døgnkort. 

 

Avstemming: 

 

Viggo Haugens forsalg ble satt opp mot innstilling. Innstilling vedtatt mot 2 stemmer 

 

Alfred Johansens forslag ble satt opp mot innstilling. Innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Vedtak: Som innstilling. 

 

 

 

Sak 36.09.2018: Søknad om demontering/flytting av fjøset på Paulsrudsetra, 

gnr/bnr/fnr 238/1/342 

 

Saksdokumenter:  

 E-post fra Thomas Smestad og Elisabeth Vegerstøl til Gausdal fjellstyre; Søknad om å 

demontere og flytte fjøset på Paulsrudsetra gnr/bnr/fnr 238/1/342. Mottatt 

fjellstyrekontoret 18.06.2018 

 E-post fra Kultrarvenheten i Oppland fylkeskommune v/ Eli Hauge Lirhus til Gausdal 

fjellstyre; Foreløpig tilbakemelding  - søknad om demontering og flytting av fjøs på 

Paulsrudsetra – gnr 238 bnr 1 fnr 342. Mottatt fjellstyrekontoret 03.08.2018. 

 E-post fra bygningsvernrådgiver Jørn Ulven til Thomas Smestad (m/ kopi til Gausdal 

fjellstyre); Rapport fra Paulsrudsetra. Mottatt fjellstyrekontoret 13.08.2018 

 E-post fra Kultrarvenheten i Oppland fylkeskommune v/ Eli Hauge Lirhus til Gausdal 

fjellstyre; Uttalelse vedrørende søknad om demontering og flytting av fjøs på 

Paulsrudsetra – gnr 238 bnr 1 fnr 342. Mottatt fjellstyrekontoret 22.08.2018. 

 E-post fra Statskog til Gausdal fjellstyre; Uttale fra Statskog vedr. søknad om 

demontering og flytting av fjøs på Paulsrudsetra. Mottatt fjellstyrekontoret 28.08.2018 

 

Saksopplysninger:  

Thomas Smestad og Elisabeth Vegerstøl, eiere av Paulsrud (gnr/bnr 4/1,2,3,4) med 

Paulsrudsetra på Blæstern (gnr/bnr/fnr 238/1/342) søker om å få demontere og flytte fjøset på 

setra.  

 

Søknaden behandles etter seterforskriftenes § 10. Om søknad om å setje opp, utvide og endre 

hus.  

Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp, utvide og endre hus for ei 

rasjonell utnytting av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til kva slag og kor mange hus som 

trengst, deira storleik og standard eller anna, og kan setje vilkår for oppføring, utviding og 

endring av hus. Fjellstyret skal leggje saka fram for Statskog SF til fråsegn før fjellstyret gjer 

vedtak etter dette leddet.  
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Om fjellstyret vil krevje at hus eller anlegg som alt står, skal rivast, må fjellstyret leggje saka 

fram for regional kulturminnestyresmakt til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak. Det same gjeld 

ved nybygg og endring eller utviding av hus på seter, der dette vil påverke eksisterande 

kulturmiljø.  

Det omsøkte fjøset er et sammenhengende bygg, men består av en kufjøsdel og en 

geitefjøsdel. Søkerne ønsker flytte geitefjøsdelen til en annen plass på setertunet. Denne delen 

av det opprinnelige fjøset har et innvendig areal på 28,5 m2. Søkerne ønsker å bruke bygget 

som uthus/lager tilhørende setra. 

 

Kufjøsdelen er på ca. 84 m2. Denne delen av fjøset ønsker søkerne å plukke ned og lagre i 

påvente av et ev. annet bruksformål for bygningen. 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandlers merknader:  

Paulsrudsetra er ei seter i drift. Seterarealene høstes og bygningene benyttes til 

turist/utleievirksomhet. Fjøset på setra er preget av tidens tann, og den vil kreve et omfattende 

restaureringsarbeid. Fjøsets størrelse (takhøyde, bredder osv.) er ikke tilpasset dagens kuraser. 

Kua på 1800-tallet var atskillig mindre i størrelse. 

 

Statskog er i sin uttalelse positive til omsøkte tiltak. Uttalelsen gjengis i sin helhet her:  

 

Uttale fra Statskog vedr. søknad om demontering og flytting av fjøs på Paulsrudsetra  
Statskog SF er opptatt av at fjellet og setrene skal være i bruk. Dette krever at det må legges 

til rette for at bruken er hensiktsmessig og rasjonell i forhold til dagens driftsformer. Gamle 

fjøs mm. er staselige og fine å se på dersom de er i stand og vedlikeholdt. Realiteten er at 

dette i mange tilfeller ikke er tilfellet og derfor må bevaring og påkostning av gamle og 

uhensiktsmessige bygg vike for dagen krav om mere tidsriktig bruk.  

Statskog SF er derfor positiv til søknad fra Thomas Smestad og Elisabeth Vegerstøl om å ta 

ned fjøset på Paulsrudsetra slik det er søkt om. Dersom noe av bygningsmassen kan brukes på 

nytt, alene eller i  

sammenheng med nybygg, er Statskog SF også positiv til dette. 

 

Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune anbefaler i sin uttalelse at fjellstyret ikke skal 

godkjenne omsøkte tiltak. Kulturarvenhetens uttalelse v/ kulturarvkonsulent Eli Hauge Lirhus 

gjengis i sin helhet her:  

 

Det vises til Deres henvendelse av 25.06.2018 vedrørende søknad om demontering og flytting 

av fjøs på Paulsrudsetra, foreløpig tilbakemelding fra Kulturarvenheten den  03.08.2018 samt 

tilstandsrapport fra bygningsvernrådgiver Jørn Ulven mottatt den 14.08.2018. 

 

Tilstandsrapporten viser blant annet at det er noe råteskader og setningsskader i bygningen, 

men at det er fullt mulig med en istandsetting. Etter Kulturarvenhetens vurdering er ikke den 

tekniske tilstanden alene grunnlag for å måtte rive bygningen.  
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Som nevnt i vår foreløpige tilbakemelding fremstår fjøset i dag som en fullendt bygning i hele 

sin lengde og Kulturarvenheten er noe bekymret for at en demontering, oppdeling og flytting 

vil kunne gjøre at en mister den del av seterhistorien og bygningsmiljøet fjøset representer. 

Den skisserte planen for gjenoppsetting av geitfjøset viser at en ønsker å heve fjøset og sette 

det på et annet sted på tomta.  Dette vil medføre at fjøsets kulturminneverdi vil bli sterkt 

redusert, da det forandrer fjøsets opprinnelige proporsjoner.  

 

Setergrendene ved Dokkfløy utgjør et verdifullt kulturminne og de opprinnelige 

fjøsbygningene er de bygningen som framfor alt forteller om seterdrifta. Forsvinner fjøset blir 

formidlingen av setermiljøet sterkt forringet.  

 

Kulturarvenheten vil på bakgrunn av dette anbefale Gausdal fjellstyre å ikke godkjenne 

omsøkte tiltak.  

 

Kulturarvenheten vil samtidig oppfordre søker om å søke om støtte til å sette i stand fjøset, på 

dets opprinnelige plassering, for å ta vare på det særegne setermiljøet. Fjøset kan settes i 

stand og samtidig tas i bruk som uthus/lager som ønsket. Aktuelle steder å søke om midler er 

kommunens SMIL-midler, Kulturminnefondet, Norsk Kulturarvs Ta-et-tak aksjon mm. 

Bygningsvernrådgiver Jørn Ulvens rapport kan brukes som underlag for søknad og han kan 

også veilede i prosessen dersom det er behov for det.  

 

Fjellstyret er enig i at setergrendene ved Dokkfløy er verdifulle, men de opprettholder best sin 

verdi gjennom aktivt bruk. § 10 i seterforskriften vektlegger en vurdering ut fra tanken om en 

rasjonell utnytting av utvist seter. 

 

Et hus uten nytteverdi eller bruksområde blir som regel tatt dårligere vare på. En flytting vil 

bidra til at deler av fjøset får et nytt bruksområde, og blir bevart for ettertiden. Den andre 

delen vil, slik søkerne beskriver det, også bli tatt vare på. 

 

Det må nevnes at husene på Paulsrudsetra har vært på flyttefot også tidligere. Vinterstua ble 

flyttet 8 meter vestover i 1994 (1995?), og stallen ble flyttet ca. 40 meter sørover i 2009 

(2010?).   

 

Innstilling:  
Med hjemmel i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning § 10, gir fjellstyret tillatelse 

til at Thomas Smestad og Elisabeth Vegerstøl får demontere fjøset og flytte deler av bygget til 

ny tomt på Paulsrudsetra (gnr/bnr/fnr 238/1/342), som omsøkt. 

  

Det tas forbehold om godkjenning etter plan- og bygningsloven fra Gausdal Kommune. Søker 

er selv ansvarlig for å innhente de nødvendige tillatelser fra Gausdal kommune. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 
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Sak 37.09.2018: Opplegg for åtejakt på rev vinteren 2018/2019 

 

Saksopplysninger: 

Vinteren 2017/2018 var det tre reveåter i allmenningen. To av de var tilgjengelige for alle 

som ønsket å jakte. Det er håp om å videreføre disse tre åteplassene for vinteren 2018/2019. 

 

I tillegg har fjellstyret mottatt en henvendelse fra Bjørn Granly og Roger Smelien. De ønsker 

å etablere et reveåte i nærheten av Hellebergsetra, alternativt på Reinsåsen. Et reveåte i 

nærheten av Hellebergsetra vil ha en fin geografisk spredning i forhold til de andre åtene. 

 

Fjellstyrets administrasjon foreslår at det gjøres en avtale med Bjørn Granly og Roger 

Smelien om drift og jakt på dette åtet.  

 

Innstilling: 

I tillegg til de åteplassene som allerede eksisterer inne i allmenningen, så kan det etableres en 

ny åteplass for revejakt i nærheten av Hellebergsetra, alternativt Reinsåsen. Dette åtet vil ikke 

være allment tilgjengelig. Det gjøres en avtale med Bjørn Granly og Roger Smelien om drift 

og jakt på dette åtet.  

 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig  

 

 

 

 

Sak 38.09.2018:  Søknad om å avlyse trening av jakthunder i Gausdal 

statsallmenning 25.08-14.09 2018 

 

Saksdokumenter:  

 E-post fra Nordre Land Sau og Geit, Torpa Bondelag og Torpa/omeg. Småbrukarlag 

v/ hhv. Hans Erling Ringvold, Gjermund Lyshaug og Bjørn Rustestuen til Gausdal 

fjellstyre; Søknad om å få avlyst trening av jakthund i Gausdal statsallmenning 25. 

aug. – 14. sep. 2018. Mottatt fjellstyrekontoret 22.08.18 

 

Saksopplysninger:  

Gausdal fjellstyre har mottatt søknad fra Nordre Land Sau og Geit, Torpa Bondelag og 

Torpa/omeg. Småbrukarlag v/ hhv. Hans Erling Ringvold, Gjermund Lyshaug og Bjørn 

Rustestuen.  

 

Søkerne ønsker at Gausdal fjellstyre skal avlyse treningen av jakthunder som pågår i deler av 

Gausdal statsallmenning i perioden 21.08-14.09 hvert år. Bakgrunnen for søknaden er en 

bekymring for skader på sau. 

 

Fjellstyret har 9 forskjellige treningsfelt i allmenningen. Trening av jakthunder har lang 

tradisjon i Gausdal statsallmenning. Det første treningsfeltet ble opprettet ved Vågskard for 50 

år siden. Etter hva fjellstyret erfarer har det vært lite problemer i forhold til beitende husdyr. 

Alle hunder som slippes skal ha sauereinhetsbevis 

 

Søknaden ble levert til fjellstyret etter at årets jakthundtrening var i gang. Fjellstyrevedtak i 

denne typen saker tar til å gjelde fire uker etter vedtak.  
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Fjellovens § 10 

«Fjellstyrevedtak tek til å gjelde 4 veker etter at det er kunngjort»   

 

Innstilling: 

Fjellstyret tar søknaden fra Nordre Land Sau og Geit, Torpa Bondelag og Torpa/omeg. 

Smårukalag til orientering. Et ev. vedtak vil ikke ha betydning for årets trening (iht. fjellovens 

§ 10 tar det fire uker fra vedtak til vedtaket er gyldig).  

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig. 

 

 

 

Sak 39.09.2018 Søknad om økonomisk tilskudd til prosjekt – Elgen i Oppland 

 

Saksdokumenter:  

 E-post fra landbrukskontoret i Lillehammer regionen v/ Sigbjørn Strand; Søknad om 

økonomisk tilskudd til prosjekt – Elgen i Oppland m/ vedleggene: 

1. Elg i Oppland – søknad rettighetshavere 

2. Vedlegg 1 Finansieringsplan 

3. Vedlegg 2 – NINA prosjektnotat 15 Elgen i Oppland 

 

 

Saksopplysninger:  

I lengre tid har det vært planlagt et nytt merkeprosjekt på den trekkende elgstammen innenfor 

det som tidligere var Dokkfløy elgregion. Prosjektet planlegger å merke 50 elg med GPS 

sendere for å kunne lære mere om trekkmønster og arealbruk. I tillegg skal det etter planen 

gjennomføres beitetakseringer mm. 

 

Prosjektet er svært interessant og vil kunne gi mye ny viten om en elgstamme som ikke alltid 

er like lett å forvalte. 

 

For å finansiere prosjektet legges det opp til et spleiselag bestående av mange aktører, med 

blant annet miljødirektoratet, fylkesmannen, fylkeskommunen, berørte kommuner og 

rettighetshavere. 

 

Prosjektet har et budsjett på 4 750 000,-. 

 

Rettighetshaverne i kommunene Sel, Vågå, Nord- Fron, Sør-Fron og Gausdal er bedt om å 

bidra med 100,- kroner pr. felt elg i tre år. 

 

Innstilling: 

Gausdal fjellstyre ønsker å bidra til at prosjekt «Elgen i Oppland» blir realisert. Fjellstyret 

bidrar med kroner 100,- pr. felte dyr i tre år, som beskrevet i søknaden. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig. 


