
 

 

 

 

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

Fjellstyremedlemmer m/vara 

Gausdal 20.03.2018 

Ark: 012.1 

Referat fra fjellstyremøte 20.03.2018: 

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

Fraværende: Viggo Haugen 

Sekreteriat: Even R. Røhnebæk og Ingeborg Ørslien 

 

Saksliste: 

Sak 11.03.2018: Godkjenning av innkalling til møte 20.03.2018 

  

Sak 12.03.2018: Godkjenning av referat fra møte 06.02.2018 

 

Sak 13.03.2018:  Elgkvoter 2018 

 

Sak 14.03.2018: Revidering av lokale elgjaktbestemmelser 

 

Sak 15.03.2018:  Elgjakt - priser 

 

Sak 16.03.2018:  Oppgradering av Revsjøbommen 

 

Sak 17.03.2018:  Justering av bomavgifter på Revsjøvegen og Ormtjønnsvegen 

 

Sak 18.03.2018:  Lån til Liumsetervegen SA 

 

 

 

 

 

 

Referatsaker:  31.01.2018- 13.03.2018 

 

 

 

For Gausdal Fjellstyre 

 

Ingeborg Ørslien 
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Sak 11.03.2018: Godkjenning av innkalling til møte 20.03.2018 

 

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 20.03.2018. 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 20.03.2018 godkjennes. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 12.03.2018: Godkjenning av referat fra møte 06.02.2018 

  

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 06.02.2018 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 06.02.2018 godkjennes. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 13.03.2018:        Elgkvoter 2018 

 

Saksdokumenter:   

 Bestandsplan 2018 – 2022  

 Forslag til elgkvoter, Gausdal og Torpa fjellstyrer 2018 

 Rapport om elgjakta 2017 

 

Saksopplysninger: 

Grunnkvota for 2018 foreslås uforandret fra 2017. Det deles da ut 84 dyr totalt i grunnkvote.  

 

Ledige felt for 2018 er Skjellbreia, Blæsterlia, Valdrestjønnhøgda og Mossjøen.  

 

Det foreslås at innenbygdsboende har førsteprioritet på Skjellbreia og Valdrestjønnhøgda, og 

at utenbygdsboende har førsteprioritet på Blæsterlia og Mossjøen. 

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre vil for året 2018 dele ut 80 % av fellingsrettene i grunnkvote. Tildeling av 

tilleggsdyr gjøres etter vurdering av «sett elg» og tilbakemeldinger fra jaktlagene, men 

innenfor bestandsplanens rammer i perioden 2018-2022. 

 

Ledige felt for 2018 er Skjellbreia, Blæsterlia, Valdrestjønnhøgda og Mossjøen. Med 60/40 % 

fordeling av tildelte fellingsretter har innenbygdsjaktlag førsteprioritet på Skjellbreia og 

Valdrestjønnhøgda. Utenbygdsjaktlag har førsteprioritet på Blæsterlia og Mossjøen. 

 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 



 3 

Sak 14.03.2018: Revidering av lokale elgjaktbestemmelser 

 

Saksdokumenter: 

 Elgjakt i Gausdal og Torpa statsallmenninger. Forslag til revidering av lokale 

bestemmelser. Datert 13.03.2018. 

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret vedtok ny bestandsplan på fjellstyremøte 06.02.2018. Dette medfører behov for en 

revidering av lokale bestemmelser også. 

 

Innstilling:  

Fjellstyret vedtar vedlagte forslag til revidering av «Elgjakt i Gausdal-og Torpa 

statsallmenninger. Lokale bestemmelser og informasjon til jaktlagene». 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 15.03.2018:  Elgjakt – priser 

 

Saksopplysninger: 
Nåværende elgjaktpriser har vært uforandret i 2 år. Statsallmenningene skal ikke være 

prisdrivende på salg av jakt. Forslaget er derfor kun en justering for de siste to års generelle 

prisstigning.  

 

I mars 2016 vedtok fjellstyret følgende: 

 

Fjellstyret vedtar følgende priser på elgjakt:  

 

Pris pr. kg settes til kroner 82,-. 

 

25 % rabatt på kalv under 50 kg, ungdyr under 90 kg og eldre dyr under 140 kg  

 

Det gis, som tidligere, 25 % rabatt på tilleggsdyr. 

 

Grunnavgift beholdes uforandret på 4000,- kroner pr. dyr. 

 

Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg. 

 

Det foreslås å justere pris pr. kg iht. til konsumprisindeksen. 82,- kroner i mars 2016 tilsvarer 

84,88,- kroner i desember 2017, iflg. Statistisk sentralbyrå.  

 

Grunnavgiften på 4000,- kroner pr. dyr har vært uforandret siden 2010 (sak 25.05.2010). Det 

foreslås å justere også grunnavgift iht. konsumprisindeksen. 

4000,- kroner i mai 2010 tilsvarer 4603,- kroner i desember 2017. 

 

Rabattordningene foreslås uforandret (rabattreglene har vært praktisert slik at maksimal rabatt 

har vært 25 %).  
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Innstilling: 

 

Fjellstyret vedtar følgende priser på elgjakt:  

 

Pris pr. kg settes til kroner 85,-. 

 

25 % rabatt på kalv under 50 kg, ungdyr under 90 kg og eldre dyr under 140 kg  

 

Det gis, som tidligere, 25 % rabatt på tilleggsdyr. 

 

Grunnavgift settes til 4500,- kroner pr. dyr. 

 

Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg. 

 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 16.03.2018:  Oppgradering av Revsjøbommen 

 

Saksdokumenter:  

 Tilbud fra Nor Tronic, Datert 17.10.2017 

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har fått tilbud fra NorTronic om oppgradering av Revsjøbommen. 

 

Pr. i dag er det to forskjellige firmaer som er involvert for å få bomsystemet til å fungere. 

NorTronic er leverandør av betalingsterminalen for kontanter og kredittkort. Swarco er 

leverandør av kortleser for årskort/sesongkort, samt selve bomarmen. 

 

På NorTronic sin nye betalingsterminal kan alle disse funksjoner samles. Den har i tillegg 

følgende nye funksjoner:  

 Brukerne (kundene) kan selv fornye årskort (arbeidsbesparende for fjellstyrets adm.). 

 Mulighet for å selge fiskekort på betalingsterminalen. 

 Reserveløsning når nettet er borte (hender ganske ofte i Revsjøbommen) som gjør at 

bommen fortsatt fungerer som normalt. 

 Ny betalingsterminal kan leveres både med og uten mulighet for betaling med 

kontanter. Det foreslås at en ev. ny betalingsterminal ikke har mulighet for betaling 

med mynt. Dette sparer adm. kostnader, samt reduserer sjansen for hærverk/innbrudd.  

 

Utskifting/oppgradering av bomsystemet har en kostnad på ca. 130 000,- kroner eks. mva. 

 

Innstilling: 

Fjellstyret oppgraderer Revsjøbommen iht. tilbud fra NorTronic 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 
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Sak 17.03.2018:  Justering av bomavgifter på Revsjøvegen og Ormtjønnsvegen 

 

Saksdokumenter: 

 E-post til Gausdal kommune fra Gausdal fjellstyre; Søknad om nye bomavgifter på 

Revsjøvegen og Ormtjønnsvegen. Datert 26.02.2018. 

 E-post fra Gausdal kommune til Gausdal fjellstyre; Melding om delegert vedtak på 

søknad om endring av bomavgift på Revsjøvegen og Ormtjønnsvegen. Datert 

12.03.2018. Mottatt fjellstyrekontoret 12.03.2018 

 

Saksopplysninger:  

Bomavgiftene på Revsjøvegen og Ormtjønnsvegen ble sist justert i 2013. Det foreslås derfor å 

justere bomavgiftene iht. konsumprisindeksen. 

 

Iht. veglovens § 56 skal kommunen godkjenne størrelsen på bomavgiften 

Gausdal kommune har godkjent ei prisramme for bomavgiftene på Revsjøvegen og 

Ormtjønnsvegen.  

 

Forslag til nye priser Revsjøvegen (nåværende pris i parentes): 

Personbil              80,-   (70,-) 

Bil m/ henger/campingvogn    95,- (90,-) 

Buss/lastebil      95,- (90,-) 

Sesongkort personbil, sommer 850,- (750,-) 

Sesongkort personbil, vinter  300,- (250,-) 

Helsårskort personbil   1100,- (950,-) 

 

 

Forslag til nye priser Ormtjønnsvegen (nåværende pris i parentes): 

Personbil               60,-    (50,-) 

Personbil m/ henger/campingvogn   90,- (90,-) 

Personbil/lastebil/traktor over 3500 kg  90,- (90,-) 

Sesongbillett               450,-    (400,-) 

 

Innstilling: 

Fjellstyret vedtar følgende bomavgifter:   

  

Revsjøvegen 

Personbil              80,-    

Bil m/ henger/campingvogn    95,-  

Buss/lastebil      95,-  

Sesongkort personbil, sommer 850,-  

Sesongkort personbil, vinter  300,-  

Helsårskort personbil            1100,-  

 

Ormtjønnsvegen 

Personbil               60,-    

Personbil m/ henger/campingvogn   90,- 

Personbil/lastebil/traktor over 3500 kg  90,-  

Sesongbillett               450,-     

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 
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Sak 18.03.2018:  Lån til Liumsetervegen SA 

 

Saksdokumenter:  

 Brev fra Liumsetervegen SA v/ Formann Ivar Bø; Finansiering av automatbom 

Liumsetervegen. Datert 13.02.2018. Mottatt fjellstyrekontoret 13.02.2018. 

 Forslag til gjeldsbrev mellom långiver Gausdal fjellstyre og låntaker Liumsetervegen 

SA 

 

Saksopplysninger:  

Liumsetervegen SA planlegger å sette opp automatbom på Liumsetervegen. Bomanlegget er 

av samme type som på Revsjøvegen. Byggingen av anlegget har en kostnadsramme på rundt 

400 000,- kroner inkl. mva. 

 

Liumsetervegen SA søker i den forbindelse om lån fra andelseierne i vegen (Dokkfaret 

setereierlag, Gausdal allmenningsstyre og Gausdal fjellstyre).  

 

Liumsetervegen SA søker fjellstyret om et lån på 170 000,- kroner.  

 

Fjellstyret har tidligere gitt lån av tilsvarende type, blant annet til Fjellstyrene i Opplands 

Settefiskanlegg (FOSA). Der ble det gitt et lån på 100 000,- i 2007. Siste rest av dette lånet 

nedbetales i år. 

 

Liumsetervegen SA har av flere årsaker slitt med svak økonomi de senere år. En investering i 

automatbom vil forhåpentligvis sikre stabile bominntekter framover. Det foreslås derfor å yte 

lån til Liumsetervegen SA på gunstige vilkår. 

 

Lånevilkårene fra de tre andelseierne bør være likt utformet. 

 

 

Innstilling: 

Fjellstyret er villig til å yte lån på 170 000,- kroner til Liumsetervegen SA, på de vilkår som er 

skissert i vedlagte mal for gjeldsbrev. 

 

Forslag fra Alfred Johansen: Fjellstyret er villig til å yte lån til Liumsetervegen. De tre 

andelseierne låner ut like stort beløp til Liumsetervegen (134.000,- kroner.) 

 

Forslag fra Helene Dypdal: Fjellstyret yter lån på 170 000,- kroner til Liumsetervegen SA, 

med konkurransedyktig markedsrente.  

 

Avstemming:  
Alfred Johansens forslag ble satt opp mot innstilling. Innstilling vedtatt mot 1 stemme. 

 

Helene Dypdals forslag ble satt opp mot innstilling. Innstilling vedtatt med styreleders 

dobbeltstemme. 

 

Vedtak: Som innstilling 

 


