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Sak 13.05.2019: Godkjenning av innkalling til møte 28.05.2019 

 

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 28.05.2019. 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 28.05.2019 godkjennes. 

 

Vedtak:                     Som innstilling. Enstemmig 

 

 

Sak 14.05.2019: Godkjenning av referat fra møte 12.03.2019 

 

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 12.03.2019 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 12.03.2019 godkjennes. 

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 15.05.2019:  Bygging av nytt uthus ved oppsynshytta på Kittilbu 

 

Saksdokumenter:   

 E-post fra Statskog til Gausdal fjellstyre; Fordeling av midler fra grunneierfondet 2019. 

Mottatt fjellstyrekontoret 30.04.2019. 

 E-post fra Byggtjenester Sør-Gudbrandsdal til Gausdal fjellstyre; Prisoverslag på nytt 

uthus. Mottatt fjellstyrekontoret 16.01.2019 

 

Saksopplysninger: 

Oppsynshytta på Kittilbu (gnr/bnr/fnr 238/1/66) med tilhørende uthus/lager er basen for 

fjellstyrets aktivitet i vestfjellet. Her lagres det materialer, redskap, maskiner og utstyr. I 

tillegg prefabrikkeres/snekres det benker, grinder, bruer, utedoer, inventar til hytter og buer, 

skilt mm. 

 

På fnr. 66 står det fra før av to bygninger. Oppsynshytta (bygget i 1967) er på 40 m2 og 

fungerer som lager, overnattingssted og kvilerom for fjellstyrets ansatte. Uthuset, bygget på 

slutten av 90-tallet, er på 120 m2 (uisolert) og fungerer som lager/verksted for materialer og 

utstyr. 

 

Økt aktivitet og innkjøp av mere redskap/utstyr har ført til lagerplassen i nåværende 

bygningsmasse er for liten. I tillegg er det ønske om mere rasjonell drift og bedre arbeidsflyt 

gjennom året.  

 

For å kunne opprettholde dagens tilbud og være rustet for tida framover må vi derfor utnytte 

ressursene bedre. Sommeren er naturlig nok den mest hektiske tida. Det er ønskelig å kunne 

spre arbeidsoppgavene bedre utover året. Da kreves det bedre fasiliteter på Kittilbu. Isolert 

verksted, større garasjeplass og oppvarmet vaskerom/lager vil være et stort bidrag i så måte. 
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Mer prefabrikkering/snekring/klargjøring vil kunne utføres i vinterhalvåret. Mulighet for å 

vaske sengetøy til hytter og buer på Kittilbu hadde også vært et stort framskritt. Fjellstyret har 

ingen slike muligheter pr. i dag.  

 

Det foreslås å sette opp et lagerbygg/garasje på  ca. 120 m2 (15x8 m). Bygget skal etter 

planen fungere som garasje/lager for snøskutere, skutersleder, tilhengere mm, og vaskerom. 

Utseendemessig er det tenkt i samme stil som de eksisterende byggene. Nåværende uthus har 

3 meter innvendig takhøyde. Nytt hus planlegges med 3,5 innvendig takhøyde 

 

Ca. 30 m2 av bygget er tenkt brukt som vaskerom og lager for sengetøy og utstyr til hytter og 

buer. Det trengs derfor mulighet for utslipp/infiltreringsanlegg for gråvatn. Fnr. 66 har egen 

brønn, og pr. i dag, utekran for kaldt vatn ved hytta.  

 

Bygging av nytt lager gjør at eksisterende uthus kan utnyttes bedre. Det er pr. i dag uisolert. 

Etter hvert kan dette isoleres og benyttes som oppvarmet verksted. 

 

 

 
Bilde 1: Tenkt plassering av nytt lagerbygg på gnr/bnr/fnr 238/1/66 
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Bilde 2: Enkel skisse over nytt lagerbygg 

 

 

Et slikt bygg er foreløpig kostnadsberegnet til 1 500 000,- kroner (se vedlagte prisoverslag og 

beskrivelse fra Byggtjenester Sør-Gudbrandsdal AS). I dette prisoverslaget er det ikke tatt 

med kostnader til rørlegger, elektriker og opplegg for avløp/infiltrering av gråvatn.  

 

Totale byggekostnader kan derfor antagelig bli på rundt 1 900 000,-. 

 

Bygget er tenkt finansiert med egne midler og tilskudd fra grunneierfondet. 

Det ble søkt om slikt tilskudd i januar 2019. I slutten av april fikk fjellstyret beskjed om at 

søknaden var gitt prioritet, og innvilget en sum på 700 000,- kroner. 

 

Innstilling:  

Fjellstyret bygger nytt uthus ved oppsynshytta på Kittilbu 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 
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Sak 16.05.2019:  Søknad om vedlikehold/påbygg av seterhus på Saltmyrsætra 

(gnr/bnr/fnr 238/1/380) 

 

Saksdokumenter:  

 Brev fra Oddbjørn Homb til Gausdal fjellstyre; Søknad om vedlikehold/påbygg av 

seterhus. Mottatt fjellstyrekontoret 11.03.2019. 

 E-post fra Gausdal fjellstyre til Statskog; Gausdal fjellstyre ber om uttale fra Statskog 

vedr. søknad om vedlikehold/påbygg av seterhus på Saltmyrsætra, 238/1/380 i 

Gausdal statsallmenning. Sendt fra fjellstyrekontoret 20.03.2019. 

 E-post fra Statskog; Uttale fra Statskog vedr. søknad om vedlikehold/påbygg av 

sæterhus på Saltmyrsætra, 238/1/380 i Gausdal statsallmenning. Mottatt 

fjellstyrekontoret 21.05.2019 

 

Saksopplysninger:   
Oddbjørn Homb, eier av Kvernum gård gnr/bnr 213/22 i Gausdal kommune, og Saltmyrsætra 

gnr/bnr/fnr 238/1/380 i Gausdal statsallmenning, ønsker å endre inngangspartiet på seterhuset 

sitt. Nåværende inngang på huset har takutstikk/takoverbygg over døra. Homb ønsker å bygge 

et nytt inngangsparti som vil være på 2,5 x 2,5 meter, dvs. et areal på 6,25 m2. 

 

Saltmyrsætra er, iht. seterforskriftens definisjoner, i drift. Behovet for opprustning av 

seterhuset er godt begrunnet i søknaden. 

 

Statskog vurderer tiltaket som fornuftig med hensyn til utforming, bruk og tilpasning og har 

ingen øvrige bemerkninger til tiltaket. 

 

Innstilling:  

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

til at Oddbjørn Homb får bygge på et inngangsparti på Saltmyrsætra (gnr/bnr/fnr 238/1/380), 

som omsøkt. 

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 17.05.2019:  Søknad fra Holsbru kafe v/ Gaute Nuland om fritak for fiskekort i 

forbindelse med fiskekonkurranse 

 

Saksdokumenter:  

 E-post fra Gaute Nuland til Gausdal fjellstyre; Planlegging sesong 2019 Holsbru kafe, 

inkl. søknad om fritak for fiskekort i forbindelse med fiskekonkurranse 17. august. 

Mottatt fjellstyrekontoret 08.03.2019. 

 E-post fra Gausdal bruksrettslag v/Karl Owren; Vedr. forespørsel om fritt fiskekort. 

Mottatt fjellstyrekontoret 20.05.2019. 

 

Gaute Nuland, driver av Holsbru kafe, ønsker å arrangere fiskekonkurranse den 17. august 

2019. Iht. Nuland så skal deltakerne inviteres fra div. mopedklubber, og han søker om fritak 

for fiskekort for de som skal delta i konkurransen. 

 

Fjellstyrets administrasjon vurderer dette som et positivt arrangement, og at det vil skape litt 

ekstra liv og røre i vestfjellet den dagen. Det foreslås derfor et fritak for fiskekort som 
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omsøkt, men dette fritaket kan ikke bli fullstendig da fjellstyret deler fiskekortinntektene med 

Gausdal bruksrettslag. 43,5 % av netto fiskekortinntekter fra utenbygdsboende går til Gausdal 

bruksrettslag. Bruksrettslaget er forespurt om gratis fiskekort denne dagen, men ønsker ikke et 

slikt fritak. 

 

I praksis vil det bety at Nuland må ta høyde for dette i sin deltakeravgift. 

 

Innstilling:  

Fjellstyret gir Gaute Nuland tillatelse til å arrangere fiskekonkurranse, i vatn/elver som hører 

innunder fjellstyrets fiskekort, den 17. august. Det gis samtidig tillatelse til at fiskekort er  

delvis inkludert i deltakeravgiften. Fiskekort må fylles ut på ordinært vis, men avgiften på 

kortet settes til kroner 0,-, og kortet merkes med «fiskekonkurranse 17.08.2019». 

 

Det gis ikke fritak for den delen av fiskekortinntekten som normalt sett går til Gausdal 

bruksrettslag (43,5 % av netto fiskekortinntekter). Nuland må dekke denne andelen gjennom 

deltakeravgiften. Overføring til bruksrettslaget skjer på vanlig måte, via fjellstyret, etter at 

fiskesesongen er over høsten 2019.  

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 18.05.2019:  Hytteleie - priser 

 

Saksopplysninger:  

Forrige justering av utleieprisene var i desember 2016. For å holde tritt med prisvekst og økte 

kostnader foreslås det nå en justering av utleieprisene, med unntak av Revsjøhytta, 

Tortjønnhytta og Fehytta på Liomsetra. Disse foreslås beholdt uendret. 

 

 

 

Hytte 

Nåværende pris pr. 
døgn i 
lav/mellom/høysesong 

Forslag til ny pris pr. 
døgn i 
lav/mellom/høysesong 

Økning i 
kroner 

Ant. 
utleiedøgn 
2018 

Revsjøhytta 500/550/600 500/550/600 Uforandret 126 

Tortjønnhytta m/ Torj.bua 500/550/600 500/550/600 Uforandret 135 

Leppehytta 400/450/500 450/500/550 50/50/50 143 

Reinsåshytta 400/450/500 450/500/550 50/50/50 109 

Liumseterhytta 400/450/500 450/500/550 50/50/50 113 

Slivasshytta 400/450/500 450/500/550 50/50/50 167 

Fehytta, Dokkvollan (kun 
vinterutleie) 400/450/500 450/500/550 50/50/50 8 

Skjellbreibua, utleierom 300 350 50 36 

Fehytta Liomseter 600 600 Uforandret  

SUM       824 

Tabell 1: tabellen viser nåværende priser og forslag til nye priser 
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For langtidsleie (mer en to uker i strekk), i forbindelse med for eksempel elgjakt, foreslås det 

å beholde nåværende ordning der det kan gis en rabatt på inntil 50 % av ordinær leiepris.  
 

De åpne buene er utleid i begrenset periode småviltjakta (15/9-5/10). Nåværende pris er 

1800,- kr pr. uke (sist justert i 2016). Dette foreslås økt til 1900,- pr. uke. Døgnpris for leie av 

de åpne buene foreslås uendret på 350,- pr. døgn.  

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre vedtar følgende priser for leie av utleiehytter og buer: 
 

Hytte 
Pris pr. døgn i 
lav/mellom/høysesong 

Revsjøhytta 500/550/600 

Tortjønnhytta m/ Torj.bua 500/550/600 

Leppehytta 450/500/550 

Reinsåshytta 450/500/550 

Liumseterhytta 450/500/550 

Slivasshytta 450/500/550 
Fehytta, Dokkvollan (kun 
vinterutleie) 450/500/550 

Skjellbreibua, utleierom 350 

Fehytta Liomseter 600 

 

For langtidsleie (mer en to uker i strekk), i forbindelse med for eksempel elgjakt, foreslås det 

å beholde nåværende ordning der det kan gis en rabatt på inntil 50 % av ordinær leiepris.  

 

De åpne buene er utleid i begrenset periode småviltjakta (15/9-5/10). Utleie pris settes til 

350,- pr. døgn. Leies det ei uke i strekk er prisen 1900,- pr. uke. 

 

Forslag fra Ola Kleiven: Som innstilling, men øke døgnprisen med kr. 50,- pr. døgn på 

Revsjøhytta og Tortjønnhytta. Døgnpris blir da 550/600/650.  

 

Ola Kleiven sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  Som innstilling, men øke døgnprisen med kr. 50,- pr. døgn på Revsjøhytta 

og Tortjønnhytta. Døgnpris blir da 550/600/650.  
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Sak 19.05.2019:   Ledig elgjakt på Grytlia A 

 

Saksopplysninger:  

Grytlia A jaktlaget v/ jaktleder Bjørn Tronstad har trekt seg fra elgjakta midt i 

kontraktsperioden (2017-2020). Tronstad ga sin oppsigelse pr. telefon den 16.05.2019. Grytlia 

A jaktfelt er derfor, pr. dags dato, ledig. 

 

Fjellstyrets administrasjon foreslår at denne saken løses på følgende måte:  

 

1.  På Grytlia A jaktfelt har innenbygdsboende førsteprioritet i inneværende kontraktsperiode. 

I den ordinære søknadsrunden via www.inatur.no så søkte 8 innenbygdslag på 5 ledige 

jaktfelt. Det er med andre ord 3 innenbygdslag som ikke fikk tilbud om jakt i 

statsallmenningen. 

 

2.  Det foreslås at disse tre jaktlagene kontaktes for å høre om de kan tenke seg å jakte på 

Grytlia. Om flere en et lag er interessert så foretas det en manuell trekning på 

fjellstyrekontoret 28.05.2019 kl. 12.00. Representanter for aktuelle jaktlag inviteres til å 

overvære trekningen. 

 

3.  Om ingen av disse innenbygdslagene vil ha jakt på Grytlia, så annonseres det om ledig 

elgjakt på nytt, ev. benytte ventelista for utenbygdsboende jaktlag på inatur.  

 

4.  Det foreslås videre at aktuelt jaktlag bare tilbys 2-års kontrakt. Dette for ikke komme på 

utur med byttinga av 1. og 2. periode mellom Grytlia A laget og Grytlia B laget.  

 

Innstilling: 

1.  På Grytlia A jaktfelt har innenbygdsboende førsteprioritet i inneværende kontraktsperiode. 

I den ordinære søknadsrunden via www.inatur.no så søkte 8 innenbygdslag på 5 ledige 

jaktfelt. Det er med andre ord 3 innenbygdslag som ikke fikk tilbud om jakt i 

statsallmenningen. 

 

2.  Disse tre jaktlagene kontaktes for å høre om de kan tenke seg å jakte på Grytlia. Om flere 

en et lag er interessert så foretas det en manuell trekning på fjellstyrekontoret 28.05.2019 

kl. 12.00. Representanter for aktuelle jaktlag inviteres til å overvære trekningen. 

 

3.  Om ingen av disse innenbygdslagene vil ha jakt på Grytlia, så annonseres det om ledig 

elgjakt på nytt, ev. benytte ventelista for utenbygdsboende jaktlag på inatur.  

 

4.  Aktuelt jaktlag tilbys 2-års kontrakt. Dette for ikke komme på utur med byttinga av 1. og 

2. periode mellom Grytlia A laget og Grytlia B laget.  

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inatur.no/
http://www.inatur.no/
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Sak 20.05.2019:  Anmodning om sletting av lån gitt til FOSA SA. (2. gangs 

behandling) 

 

Saksdokumenter:  

 Dokumenter utsendt til fjellstyremøte 05.02.2019 

 E-post fra FOSA SA v/ Thomas Bjørnrud til Gausdal fjellstyre; Innkalling til årsmøte i 

FOSA SA, sak 11, lån fra andelshaverne. Mottatt fjellstyrekontoret 15.03.2019. 

 E-post fra FOSA SA v/ Thomas Bjørnrud til Gausdal fjellstyre; Referat fra årsmøte i 

FOSA SA 26.03.2019. Mottatt fjellstyrekontoret 25.04.2019. 

 

Saksopplysninger:  

Anmodningen om sletting av lån gitt til FOSA SA ble behandlet på fjellstyremøte 05.02.2019 

(sak 09.02.2019). Det ble vedtatt følgende:  

 

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. 

 

I mellomtiden har FOSA SA hatt årsmøte. I innkallingen til årsmøtet er det gitt en god og 

grundig gjennomgang av lånene til andelshaverne (årsmøte sak nr. 11). 

 

Denne gjennomgangen av saken gjengis i sin helhet her:  

 

Årsmøte i FOSA SA 26.mars 2019 

 

     Sak nr. 11: Lån fra andelshaverne 

 

Generelle opplysninger 

Andelshaverne i FOSA SA har lånt ut penger til bedriften i tre omganger. I 1992/93 var 

bedriften i en slik situasjon at de var nødt til å skaffe økonomiske midler for å unngå 

konkurs. Andelshaveren lånte da ut til sammen kr 720 000,- til FOSA for å redde bedriften. 

Det ble ikke avtalt renteberegning eller nedbetaling av lånene. I 2002/03 var FOSA igjen i 

samme situasjon. Andelshaverne lånte da ut til sammen kr 350 000,- for å redde bedriften. 

Heller ikke på disse lånene ble det avtalt renteberegning eller nedbetaling. I tillegg til 

lånene som ble gitt i disse to omgangene ble det gitt driftstilskudd fra noen andelshavere 

og andre kjøpte ekstra mye fisk enkelte år for å bidra økonomisk. I forbindelse med at 

vassdragsvise kultiveringsplaner trådde i kraft fra 2009 måtte anlegget i Torpa bygges ut, 

og FOSA måtte i tillegg begynne å leie Fossåa i Gudbrandsdalen for å ha mulighet til å 

sette ut fisk i Lågenvassdraget. I den forbindelse lånte andelshaverne ut til sammen kr 520 

000,- til FOSA i 2007. Det ble avtalt at lånene skulle rente beregnes med 3% rente fra 

første dag, og at nedbetalingen skulle starte fra 2010. I 2018 var lånene fra 2007 ferdig 

nedbetalt. 

 

Hva som skal skje med lånene fra 1992/93 og 2002/03 har blitt tatt opp på årsmøtet til 

FOSA ved flere anledninger. Sist saken ble diskutert ble det bestemt at det skal tas stilling 

til når lånene fra 2007 er ferdig nedbetalt. Med bakgrunn i dette diskuterte styret i FOSA 

denne saken på styremøte i november 2018. Styret i FOSA var enige om at andelshaverne i 
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begge disse tilfellene var nødt til å bidra økonomisk om FOSA ikke skulle gå konkurs, og 

andelshaverne fortsatt skulle ha mulighet til å kjøpe fisk. Slik sett var disse lånene nærmest 

å se på som et driftstilskudd for å berge bedriften gjennom to økonomiske kriser. Videre vil 

det være økonomisk belastende for FOSA om lånene må betales tilbake, selv om FOSA har 

gått rundt økonomisk sett de senere årene.  Det ble enighet om at daglig leder i samråd 

med styreleder utarbeider et brev til de involverte fjellstyrene, der det anmodes om at de 

gamle lånene til FOSA slettes i fjellstyrenes regnskap. Brevet ble sendt til andelshaverne i 

januar 2019. 

 

Nye opplysninger i saken 

Det har kommet en del spørsmål fra andelshaverne angående saken. Spørsmålene dreier 

seg først og fremst om hvor mye hver enkelt andelshaver har lånt ut, og hvor mye som 

eventuelt er tilbakebetalt. Daglig leder i FOSA, Thomas Bjørnrud har i den forbindelse 

satt opp en tabell som viser oversikt over dette (tabell 1). Da brevet til andelshaverne 

angående anmodning om sletting ble skrevet, var dessverre ikke Thomas Bjørnrud klar 

over at Dovre fjellstyre fikk tilbakebetalt hele beløpet i form av fisk i perioden 2002-2008 

og at Ringebu fjellstyre fikk tilbakebetalt kroner 39 408,- i form av fisk i 2004 og 2005 

(tabell 1). Dette bidrar til å vanskeliggjøre saken, og da spesielt med tanke på at alle 

andelshavere skal behandles så likt som mulig. Som tidligere nevnt har en del 

andelshavere gitt driftstilskudd til FOSA ved en eller flere anledninger, men det foreligger 

dessverre ikke komplett dokumentasjon på dette i arkivet til FOSA. 

 

Tabell 1: Oversikt over lån gitt av andelshaverne, tilbakebetalt beløp og saldo i mars 2019. 

 
 

Andelshavernes vedtak 

I skrivende stund (14.mars 2019), har FOSA fått tilbakemelding angående behandling av 

saken fra fem andelshavere. Andelshaverne har fattet følgende vedtak: 

 

1. Vestre Slidre fjellstyre: 

Fjellstyret vedtar å gi driftsstøtte til FOSA avgrensa til kr 130.000 på vilkår av at de 

andre fjellstyra som er andelseiere bidrar med tilsvarende beløp. Driftsstøtte blir å 

regne mot lån som fjellstyret tidligere har gitt FOSA. 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Andelshavere Lån 1992/93 Lån 2002/03 Lån 2007 Tilbakebetalt Saldo 2019 Kommentarer

Vestre Slidre 80,000 50,000 100,000 100,000 130,000

Øystre Slidre 80,000 50,000 100,000 100,000 130,000

Gausdal 80,000 50,000 100,000 100,000 130,000

Torpa 80,000 50,000 20,000 20,000 130,000

Ringebu 80,000 50,000 100,000 139,408 90,593 Kr 39 408 tilbakebetalt i form av fisk

Øyer 80,000 50,000 100,000 100,000 130,000

Dovre 80,000 50,000 0 130,000 0 Kr 130 000 tilbakebetalt i form av fisk

Lesja 80,000 0 0 0 80,000

Fåberg 80,000 0 0 0 80,000

RJFO 0 0 0 0 0

Totalt 720,000 350,000 520,000 689,408 900,593
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2. Øystre Slidre fjellstyre: 

Forutsatt at alle andelshaverne behandles likt godkjenner Øystre Slidre fjellstyre 

sletting av lån (fra 1992/93) på 80.000kr. 

Med samme forutsetning ønsker fjellstyret en dialog om muligheten for å få 

tilbakebetalt lånet på 50.000kr (fra 2002/2003) for eksempel i form av fisk. 

      Enstemmig vedtatt. 

 

3. Lesja fjellstyre: 

Lånet fra Lesja fjellstyre til FOSA SA slettes, under forutsetning av at de andre 

andelseierne vedtar det samme. Vedtaket er enstemmig. 

 

4. Ringebu fjellstyre: 

Ringebu fjellstyre ettergir lån fra 1992/93 og 2002/03 på til sammen kr 90 593. 

 

 

5. Gausdal fjellstyre: 

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. 

 

Styrets synspunkter på saken 

Med bakgrunn i overnevnte diskuterte styret i FOSA saken på styremøtet 7.mars 2019. 

Styret i FOSA har forståelse for at dette er en vanskelig sak for andelshaverne å behandle, 

og at det er behov for så mye opplysninger som mulig i saken. Videre viser styret forståelse 

for at det er et ønske fra mange av andelshaverne at alle behandles likt. Det er imidlertid 

meget vanskelig å behandle alle likt i denne saken da andelshaverne har lånt ut ulike 

beløp, og to av andelshaverne har fått tilbakebetalt hele eller deler av lånet i form av fisk. 

Videre er det vanskelig med lik behandling da det ikke foreligger god nok dokumentasjon 

angående hva andelshaverne har gitt i driftstilskudd i samme periode som lånene ble gitt. 

 

Det vil være positivt for både FOSA og andelshaverne å finne en snarlig løsning på saken. 

Styret ønsker derfor fortsatt å jobbe for at denne saken kan løses på en akseptabel måte for 

både FOSA og andelshaverne. Videre ønsker styret å jobbe for at det kan fattes et felles 

vedtak som omfatter størst mulig grad av rettferdighet, og som alle involverte kan stille seg 

bak. 

 

Forslag til vedtak 

Styret i FOSA foreslår at kr 80 000,- settes som et nullpunkt. Det vil si at alle andelshavere 

som har kr 80 000,- eller mer til gode, vedtar å slette kr 80 000,- i lån til FOSA. Til 

sammen kr 640 000,-. Videre at det settes opp et forslag til plan for tilbakebetaling av 

beløp over kr 80 000,-. Til sammen kr 260 593,-.  Tilbakebetaling av beløp over kr 80 000,- 

gjøres fortrinnsvis i form av fisk. 
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Forslaget vil gi lik behandling av alle andelshavere bortsett fra Ringsaker jakt og 

fiskeområde som ikke har gitt lån til FOSA, og Dovre fjellstyre som har fått tilbakebetalt 

hele lånebeløpet. De resterende åtte andelshaverne sletter et likt beløp (kr 80 000,-), og 

Vestre Slidre, Øystre Slidre, Gausdal, Torpa, Øyer og Ringebu får tilbakebetalt resterende 

beløp. 

 

Forslaget er på linje med vedtakene som Øystre Slidre fjellstyre og Lesja fjellstyre har 

vedtatt. Ringsaker jakt og fiskeområde og Dovre fjellstyre har ikke penger til gode, og 

behøver derfor ikke ta stilling til saken. De øvrige seks fjellstyrene må ta stilling til 

forslaget. Styret i FOSA ønsker å komme frem til en løsning i forbindelse med årsmøtet i 

FOSA 26.mars 2019. 

 

På FOSA sitt årsmøte den 26. mars 2019 ble det vedtatt følgende:  

 

Årsmøtet utsetter vedtak i påvente av klarhet i hvordan saken skal løses i praksis. Det er 

imidlertid ønskelig at alle andelshaverne tar opp saken i sitt styre og tar standpunkt til 

forslaget fra styret i FOSA. Styret i FOSA gis mandat til å jobbe videre med saken i samråd 

med revisor Bård Aksel Nilson. Videre er målet å fatte et endelig vedtak på årsmøtet til FOSA 

i 2020. 

 

Fjellstyrets administrasjon foreslår å følge forslaget til styret i FOSA. For Gausdal fjellstyres 

del betyr det at 80 000,- kroner av lånet slettes/ettergis. Det resterende lånebeløpet på 50 000,- 

kroner betales tilbake. En ev. nedbetalingsplan avklares med FOSA etter hvert. 

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre ettergir lånet på 80 000,-, gitt til FOSA SA i 1993. Lånet fra 2002 på 

50 000,- kroner nedbetales.  

En forutsetning for en slik løsning er at andelshavere i samme situasjon også vedtar dette. 

 

Vedtak:  Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 21.05.2019:  Uttalelse til Gausdal kommune vedr.: 

Gnr/bnr/fnr 238/1/63 – Oversendelse på høring vedr. dispensasjon 

for rivning av og gjenoppføring av fritidsbolig langs Revsjøvegen i 

Gausdal statsallmenning. Tiltakshaver: Trygve og Liv Marthe 

Føllesdahl 

 

Saksdokumenter:  

 Brev fra Gausdal kommune til Gausdal fjellstyre; Gnr/bnr/fnr 238/1/63 – 

Oversendelse på høring vedr. dispensasjon for rivning av og gjenoppføring av 

fritidsbolig langs Revsjøvegen i Gausdal statsallmenning. Tiltakshaver: Trygve og Liv 

Marthe Føllesdahl. Mottatt fjellstyrekontoret 08.04.2019. 

 

 

 

 



 13 

Saksopplysninger:  

Trygve og Liv Marthe Føllesdahl eier ei eldre hytte langs Revsjøvegen. Denne ønsker de å 

rive og erstatte med ei ny hytte i noenlunde tilsvarende størrelse, og på samme sted som 

eksisterende hytte.  

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre har ingen merknader til omsøkte byggeplaner 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 22.05.2019: Forespørsel fra Gausdal historielag om samarbeid vedr. nybygd 

Lauvålibåt 

 

Saksdokumenter:  

 Brev fra Gausdal historielag til Gausdal fjellstyre; Forespørsel om samarbeid i fht. 

bruk av nybygd Lauvålibåt. Datert 14.05.2019. Mottatt fjellstyrekontoret 20.05.2019. 

 

 

Saksopplysninger:  

Gausdal husflidslag og Gausdal historielag har i fellesskap bygd båt. En  tradisjonell 

Lauvålibåt.  

 

Til dette arbeidet har nevnte lag fått økonomisk støtte fra Forbundet kysten. Støtten er blant 

annet gitt med følgende forutsetninger:  

 

1. Bruk av båten: det må lages en langsiktig bruksplan, at det gjøres rede for reelle aktiviteter 

med båten. Båten må komme allmenheten og medlemmene som står bak prosjektet til gode. 

2. Det må gjøres rede for eierskap. Båten kan ikke gis bort til private/enkeltpersoner. 

 

Husflidslaget og historielaget ønsker derfor et samarbeid med fjellstyret for å oppfylle 

kravene som er satt for økonomisk støtte.  

 

Lagene ønsker at båten skal plasseres ved Tortjønnet, og at utlån organiseres av fjellstyret.  

 

Fjellstyret har pr. i dag 10 utleiebåter i vestfjellet. Alle sammen er plastbåter som tåler røff 

bruk, krever relativt lite vedlikehold og tåler utendørs lagring om vinteren.   

 

I Tortjønnet har fjellstyret en relativt ny utleiebåt av typen Kaisla.  

 

Det foreslås å hjelpe husflidslaget og historielaget med situasjonen som har oppstått. Den 

nybygde Lauvålibåten kan legges ved båtutleieplassen på Tortjønnet, som erstatning for båten 

som ligger der i dag. Det foreslås følgende forutsetninger for samarbeidet:  

 

1. Iht. regelverket fra sjøfartsdirektoratet skal fritidsbåter være CE merket. Historiske båter 

kan være unntatt dette regelverket. Gausdal husflidslag og Gausdal historielag må framlegge 

dokumentasjon på at denne båten kan benyttes som utleiebåt før samarbeidet kan starte. 
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2. Båten eies av Gausdal husflidslag og Gausdal historielag, som har ansvar for vedlikehold, 

vinteropplag og sette båten ut og inn på vår og høst 

 

3. Utleie og tilsyn med båten i utleiesesongen besørges av Gausdal fjellstyre. Utleieinntektene 

(75,- kroner pr. dag) tilfaller Gausdal fjellstyre, for å dekke kostnadene med tilsyn og 

administrasjon av utleie. 

 

4. Medlemmer av Gausdal husflidslag og Gausdal historielag har ikke fortrinnsrett til bruk av 

båten. Ønsker medlemmene å benytte den så må den leies via Holsbru kafe på ordinært vis. 

 

5. Samarbeidsavtalen gjelder inntil videre. Hver av partene kan si opp avtalen med 1 måneds 

varsel. 

 

Innstilling:  

Fjellstyret samarbeider med Gausdal husflidslag og Gausdal historielag om bruk av 

tradisjonell Lauvålibåt som utleiebåt ved Tortjønnet. Følgende forutsetninger gjelder for 

samarbeidet:  

 

1. Iht. regelverket fra sjøfartsdirektoratet skal fritidsbåter være CE merket. Historiske båter 

kan være unntatt dette regelverket. Gausdal husflidslag og Gausdal historielag må framlegge 

dokumentasjon på at denne båten kan benyttes som utleiebåt før samarbeidet kan starte. 

 

2. Båten eies av Gausdal husflidslag og Gausdal historielag, som har ansvar for vedlikehold, 

vinteropplag og sette båten ut og inn på vår og høst 

 

3. Utleie og tilsyn med båten i utleiesesongen besørges av Gausdal fjellstyre. Utleieinntektene 

(75,- kroner pr. dag) tilfaller Gausdal fjellstyre, for å dekke kostnadene med tilsyn og 

administrasjon av utleie. 

 

4. Medlemmer av Gausdal husflidslag og Gausdal historielag har ikke fortrinnsrett til bruk av 

båten. Ønsker medlemmene å benytte den så må den leies via Holsbru kafe på ordinært vis. 

 

5. Samarbeidsavtalen gjelder inntil videre. Hver av partene kan si opp avtalen med 1 måneds 

varsel. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 
 

 

 

 

 


