
 

 

 

 

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

Fjellstyremedlemmer m/vara 

Gausdal 05.02.2019 

Ark: 012.1 

Referat fra fjellstyremøte 05.02.2019: 

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

Sekreteriat: Even Røhnebæk 

 

Saksliste: 

Sak 01.02.2019: Godkjenning av innkalling til møte 05.02.2019 

  

Sak 02.02.2019: Godkjenning av referat fra møte 14.12.2018 

 

Sak 03.02.2019:  Møtedatoer for fjellstyremøter 2019 

 

Sak 04.02.2019:  Årsberetning og regnskap for 2018 

 

Sak 05.02.2019: Budsjett for 2019 

 

Sak 06.02.2019: Arbeidsplan for 2019 

 

Sak 07.02.2019:  Høringsuttalelse vedr. forslag til ny fjellov (NOU 2018:11 – ny 

fjellov) 

 

Sak 08.02.2019:   Betalingsopplegg på fjellstyrets åpne buer 

 

Sak 09.02.2019:  Anmodning om sletting av lån gitt til FOSA SA 

 

 

Orienteringssaker: 

  

1. Ajourføring av seterregisteret 

2. Fornyelse av hamneleiekontrakt med Øystre Slidre fjellstyre 

 

 

Referatsaker:  10.12.2018-23.01.2019 

 

 

 

For Gausdal Fjellstyre 

 

Even Røhnebæk 

Fjelloppsyn/daglig leder  
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Sak 01.02.2019: Godkjenning av innkalling til møte 05.02.2019 

 

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 05.02.2019. 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 05.02.2019 godkjennes. 

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig. 

 

 

Sak 02.02.2019: Godkjenning av referat fra møte 14.12.2018 

  

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 14.12.2018 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 14.12.2018 godkjennes. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig. 

 

 

 

Sak 03.02.2019:  Møtedatoer for fjellstyremøter 2019 

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre har følgende møteplan for 2019: 

Møtedager: Tirsdager. 

Møtetidspunkt: 09.00 

Møtested: Møterom Langsua. Andre møtesteder/tidspunkt blir annonsert på fjellstyrets  

nettside 1 uke i forveien.  

Datoer: 12. mars, 16. april, 28. mai, 25. juni, 3. september, 29. oktober, 10. desember. 

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig. 

 

 

Sak 04.02.2019:  Årsberetning og regnskap for 2018 

 

Saksdokumenter: 

 Regnskapstallene for 2018 

 Årsberetning, Gausdal fjellstyre 2018  

 

Innstilling:     
Årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes 

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig. 
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Sak 05.02.2019: Budsjett for 2019 

 

Saksdokumenter: 

 Budsjett 2019, Gausdal fjellstyre 

 

Innstilling:  

Budsjett 2019, Gausdal fjellstyre, godkjennes. Eventuelle justeringer vil bli gjort på juni 

møtet.  

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig. 

 

 

Sak 06.02.2019: Arbeidsplan for 2019 

 

Saksdokumenter:  

 Forslag til arbeidsplan 2019, Gausdal fjellstyre. 

 

Innstilling:  

Arbeidsplan 2019 godkjennes. 

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig. 

 

 

Sak 07.02.2019:  Høringsuttalelse vedr. forslag til ny fjellov (NOU 2018:11 – Ny 

fjellov) 

Saksdokumenter:  

 NOU 2018:11 – Ny fjellov. Tidligere utsendt til fjellstyremedlemmene 

 E-post fra Landbruks og matdepartementet; Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov. 

Datert 28.08.2018. Mottatt fjellstyrekontoret 29.08.2018 

 E-post fra Norges fjellstyresamband; Utkast til høringsuttalelse fra NFS. Datert 

09.10.18. Mottatt fjellstyrekontoret 09.10.2018. 

 

Saksopplysninger:  

Fjellstyret har mottatt høringsbrev fra Landbruks – og matdepartementet vedr. NOU 2018:11 

Ny fjellov. Statsallmenningslovutvalget har i NOU 2018:11 foreslått en ny lov til erstatning 

for lov 6. juni 1975 om rettar og lunnede mm. i statsallmenningane (Fjelloven) og lov 19. juni 

1992 om skogsdrift i statsallmenningene (Statsallmenningsloven). 

 

Lovutvalget er enstemmige i mange viktige spørsmål, men på en del vesentlige punkter har 

lovutvalget delt seg i et stort flertall og et lite mindretall. 

 

Gausdal fjellstyre er av den oppfatning at flertallsforslagene vil gi en ny fjellov som bidrar til 

forenklet, framtidsrettet og bærekraftig forvaltning av statsallmenningene.  

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre slutter seg til Norges fjellstyresamband høringsuttalelse og  

støtter flertallsforslagene i NOU 2018:11 Ny fjellov 

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig. 
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Sak 08.02.2019:   Betalingsopplegg på fjellstyrets åpne buer 

 

Saksdokumenter:  

 Hytteøkonomi 2016. Notat til fjellstyremøte 29.08.2017 

 

Saksopplysninger:  

De fjorten åpne buene er mye brukt og et stort pluss for Vestfjellet og Langsua Nasjonalpark, 

men de er også en stor utgiftspost for fjellstyret.  

 

Temaet ble diskutert på fjellstyremøte den 29.08.2017, og fjellstyrets administrasjon ble bedt 

om å foreslå et betalingsopplegg for bruk av de åpne buene. 

 

Til det møtet ble det lagt fram et notat vedrørende inntekter og utgifter på utleiehytter og åpne 

buer (også vedlagt her). Tallene var basert på 2016 regnskapet. For 2016 var inntektene på til 

sammen 33 730,- kroner (12650,- i utleieinntekter i småviltjakta og 21 080, - i frivillig 

bidrag).  

 

For 2017 var inntektene på til sammen 37 896,- kroner (19 650,- i utleieinntekter i 

småviltjakta og 18 246, - i frivillig bidrag). 

 

For 2018 var inntektene på til sammen 44 335 ,- kroner (24 750,- i utleieinntekter i 

småviltjakta og 19 585, - i frivillig bidrag). 

 

Årlige driftskostnader på de åpne buene er anslagsvis på minimum 300 000,- Det er med 

andre ord et stort misforhold mellom inntekter og utgifter. Penger til drift av de åpne buene 

må derfor hentes fra salg av elgjakt, småviltjakt, fiskekort mm. De som nyter godt av 

fjellstyrets svært generøse tilbud om gratis overnatting er ikke nødvendigvis de samme som 

betaler for elgjakt, småviltjakt og fiskekort.  

 

Det foreslås derfor et opplegg som forhåpentligvis bidrar til å gjøre de åpne buene noe mere 

økonomisk sjølgående. 

 

Betalingssystemet er enkelt og baseres på tillitt, på samme måte som DNT sitt opplegg på 

sjølbetjeningshyttene. Det kan betales med Vipps eller til bankkonto. Informasjon om dette, 

på norsk og engelsk, vil henge lett synlig på alle buene. 

 

Det foreslås følgende priser:  

Overnatting: 100,- kroner pr. person/ pr. døgn (barn under 13 år bor gratis) 

Dagsbesøk: dagsbesøkende som bruker ved mm. betaler et passende beløp 

 

Til sammenligning så koster det 275, - kroner pr. person/ pr. døgn for DNT medlemmer å 

overnatte på for eksempel Storkvolvbua (ikke medlemmer betaler 390,- kroner).  

Dagsbesøk på ei DNT hytte koster 70,- kroner for medlemmer og 90,- kroner for ikke-

medlemmer. 

 

Innstilling:  

Fjellstyret innfører betaling for bruk av de åpne buene. Følgende priser gjelder:  

Overnatting: 100,- kroner pr. person/ pr. døgn (barn under 13 år bor gratis) 

Dagsbesøk: dagsbesøkende som bruker ved mm. betaler et passende beløp. 
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Forslag fra Alfred Johansen: barn/ungdom under 18 år bor gratis 

 

Alfred Johansen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Fjellstyret innfører betaling for bruk av de åpne buene. Følgende priser gjelder:  

Overnatting: 100,- kroner pr. person/ pr. døgn (barn/ungdom under 18 år bor gratis) 

Dagsbesøk: dagsbesøkende som bruker ved mm. betaler et passende beløp. 

 

 

Sak 09.02.2019:  Anmodning om sletting av lån gitt til FOSA SA 

 

Saksdokumenter:  

 Brev fra Fjellstyrene i Oppland settefiskanlegg (FOSA SA); Anmodning om sletting 

av lån. Datert 17.01.2019. Mottatt fjellstyrekontoret 18.01.2019. 

 E-post fra FOSA SA; Vedtak og gjeldsbrev fra 2002, og oversikt over lån gitt i 1993. 

Datert 24.01.19. Mottatt fjellstyrekontoret 24.01.2019 

 

Saksopplysninger: 

FOSA SA er fjellstyrene i Oppland sitt settefiskanlegg. Samvirkeforetaket er eid av 9 

fjellstyrer i Oppland, og Ringsaker jakt og fiskeområde (felles jakt og fiskeforvaltning for 

bygdeallmenningene i Ringsaker og Pihl AS). 

 

På grunn av anstrengt økonomi, og fare for konkurs, ble det lånt ut penger til FOSA i 1993 og 

2002. Gausdal fjellstyre lånte ut til sammen 130 000,- kroner. Det er så langt ikke betalt renter 

eller avdrag på disse lånene.  

 

For Gausdal fjellstyre er det viktig med en solid leverandør av settefisk. Nedbetaling av denne 

gamle gjelda vil være økonomisk tyngende for FOSA i åra framover. Det foreslås derfor at 

lånene avskrives som nødvendig driftstilskudd for å opprettholde drift av fjellstyrenes 

settefiskanlegg. 

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre ettergir lånene, på til sammen 130 000,-, gitt til FOSA SA i 1993 og 2002. 

En forutsetning for slik ettergivelse er at alle andelshaverne gjør det samme. 

 

Forslag fra Ola Kleiven: Fjellstyret utsetter saken i påvente av at FOSA SA legger fram 

en samlet dokumentasjon på hva som er lånt ut av andelshaverne, og blitt tilbakebetalt 

til andelshaverne. 

 

Ola Kleiven sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

Fjellstyret utsetter saken i påvente av at FOSA SA legger fram en samlet 

dokumentasjon på hva som er lånt ut av andelshaverne, og blitt tilbakebetalt til 

andelshaverne. 

 


