
 

 

 

 

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

Fjellstyremedlemmer m/vara 

Gausdal 30.10.2018 

Ark: 012.1 

Referat fra fjellstyremøte 30.10.2018: 

Tilstede: Ola M. Kleiven, Aud Stubberud, Karin Kristiane Høistad, Alfred Johansen og 

Viggo Haugen 

Forfall: Helene Dypdal 

Sekreteriat: Ingeborg Ørslien 

 

Møte startet med en orientering fra Marie Skavnes i Mattilsynet om følgende 

temaer:  

 Gjerdehold 

 Viltsjukdommer som CWD, revens dvergbendelorm og harepest 

 Foring av hjortevilt i ekstreme vintre 

 

Saksliste: 

Sak 41.10.2018: Godkjenning av innkalling til møte 30.10.2018 

  

Sak 42.10.2018: Godkjenning av referat fra møte 04.09.2018 

 

Sak 43.10.2018: Mush Synnfjell – søknad om oppkjøring av løyper i forbindelse 

med hundeløp 

 

Sak 44.10.2018:  Søknad om endret adkomst til seter på Grøtåsen 

 

Sak 45.10.2018: Uttalelse til Statskog vedr. søknad fra DNT Lillehammer; Søknad – 

Opparbeiding av sti mellom Holsbru kafe og Gamle Liumseterveg 

 

Sak 46.10.2018: Uttalelse til Statskog vedr. søknad fra Augga løypelag; Forslag til 

ny skiløype – Svarttjønnet - Skjelbreida  

 

 

Referatsaker: 29.08.2018 – 22.10.2018 

 

 

For Gausdal Fjellstyre 

 

Ingeborg Ørslien 
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Sak 41.10.2018: Godkjenning av innkalling til møte 30.10.2018 

   

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 30.10.2018 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 30.10.2018 godkjennes. 

 

Vedtak: Enstemmig 

 

 

Sak 42.10.2018: Godkjenning av referat fra møte 04.09.2018 

 

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 04.09.2018 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 04.09.2018 godkjennes. 

 

Vedtak: Enstemmig 

 

 

Sak 43.10.2018: Mush Synnfjell – søknad om oppkjøring av hundeløyper og 

gjennomføring av arrangementet MUSH Synnfjell 2019 og 

Synnfjell Rundt 2019 

 

Saksdokumenter:  

 E-post fra Torpa IL/Hundegruppa v/ Eli Vogt Godager; Søknad om oppkjøring av 

hundeløyper og gjennomføring av arrangementet MUSH Synnfjell og Synnfjell rundt 

2019. Datert 17.09.2018. 

 

 

Saksopplysninger: 

Som tidligere år så søker Torpa IL/Hundegruppa om å få legge deler av Mush Synnfjell 

innenfor Gausdal statsallmennings grenser. Iht. vedlagte kart skal det bare kjøres på ubrøytede 

veier (Vestfjellvegen, Mannstadlivegen og Dokkfløyvegen).  

 

Arrangementet skal foregå i tidsrommet 5-6 januar 2019. Det vil da bli noe motorferdsel med 

snøskuter i forkant, under og etter løpet. Erfaringene med fjorårets arrangement var gode. 

 

Torpa IL/Hundegruppa søker samtidig om å få benytte konkurranseløypene som 

treningsløyper for hundekjøring resten av sesongen. 

 

Torpa IL/Hundegruppa v/ kart og løypeansvarlig Thomas Wærner er gitt muntlig beskjed, den 

21.10.2018, om at oppkjøring av treningsløyper innenfor Gausdal statsallmenning kun kan 

gjennomføres iht. Gausdal kommunes vedtatte løypeplan. Der er det bare Dokkfløyvegen som 

er avsatt til slikt formål. Det skal ikke lages permanente trekkhundløyper på Mannstadlivegen 

og Fylkesveg 204 forbi Holsbru. Dette for å unngå kanalisering av hundespann innover 

Liumsetervegen og Dokkfaret. 

Spørsmålet om treningsløyper behandles derfor ikke i denne saken. 
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Innstilling: 
Gausdal fjellstyre gir Torpa IL/Hundegruppa grunneiers tillatelse til nødvendig motorferdsel i 

forbindelse med arrangementet som skal foregå 5. - 6. januar 2019. 

 

Vilkår for arrangement 5. – 6. januar 2019 

1. Motorferdselen skal holdes på et minimum 

2. Det skal ryddes grundig opp rett etter løpet. Dette inkluderer fjerning av alle stikker og skilt 

langs Mannstadlivegen og Vestfjellvegen. 

3. Nødvendige tillatelser fra Gausdal kommune og Langsua nasjonalparkstyre må innhentes 

før kjøring 

 

Vedtak: Enstemmig 

 

 

Sak 44.10.2018:  Søknad om endret adkomst til seter på Grøtåsen, gnr/bnr/fnr 

238/1/227 

 

Saksdokumenter:  

 Brev fra Øystein Finsrud til Gausdal fjellstyre; Søknad om endret adkomst til seter på 

Grøtåsen. Datert 11.09.2018. Mottatt fjellstyrekontoret 12.09.2018. 

 E-post fra Statskog til Gausdal fjellstyre; Uttalelse vedr. søknad om endret adkomst til 

setra til Øystein Finsrud. Datert 15.10.2018. 

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har mottatt søknad fra Øystein Finsrud, eier av Finsrud (gnr/bnr 19/1) med 

tilhørende seter på Grøtåsen (gnr/bnr/fnr 238/1/227). Finsrud ønsker å anlegge ny nedkjørsel 

til setra, da nåværende avkjøring er for trang/tverr for moderne landbruksmaskiner. 

 

Søknaden er godt begrunnet. 

 

Statskog er i sin uttalelse positive til at innkjøringa endres. 

 

 

Innstilling:  

Fjellstyret gir Øystein Finsrud tillatelse til å endre innkjøringa til setra som omsøkt. 

 

Vedtak: Enstemmig 
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Sak 45.10.2018: Uttalelse til Statskog vedr. søknad fra DNT Lillehammer; Søknad – 

Opparbeiding av sti mellom Holsbru kafe og Gamle Liumseterveg 

 

Saksdokumenter:  

 E-post fra DNT Lillehammer v/Ragnvald Jevne til Gausdal fjellstyre; Søknad – 

opparbeiding av sti mellom Holsbru kafe og Gamle Liumseterveg. Datert 30.09.2018. 

Mottatt fjellstyrekontoret 01.10.2018  

 

 

Saksopplysninger:  

I sammenheng med opprustningen av uteanlegget på Holsbru har det vært et ønske om å få til 

noen turstier med utgangspunkt Holsbru. DNT Lillehammer har derfor søkt om å få anlegge 

DNT sti fra Holsbru til Gamle Liumsetervegen. Her vil den ev. nye stien knytte seg inn på 

Jotunheimstien. 

 

Fjellstyret vil kunne benytte den samme stien som adkomst for fisketurer til Obleiken, 

Glåmen og Revslonen 

 

 

Innstilling:  

Fjellstyret er postitive til søknaden om å anlegge en ny DNT sti fra Holsbru til Gamle 

Liumsetervegen. Fjellstyret anbefaler at Statskog godkjenner tiltaket som omsøkt. 

 

Vedtak: Enstemmig 

 

 

Sak 46.10.2018: Uttalelse til Statskog vedr. søknad fra Augga løypelag; Forslag til 

ny skiløype – Svarttjønnet - Skjelbreida  

 

Saksdokumenter:  

 E-post fra Statskog til Olav Terje Kleiven (Augga løypelag) m/ kopi til Gausdal 

fjellstyre; Forslag til ny skiløype – Svarttjønnet – Skjellbreida. Datert 21.09.2018 

 

 E-post fra Statskog til Gausdal fjellstyre; Kopi av søknad fra Augga løypelag v/ Olav 

Terje Kleiven. Mottatt fjellstyrekontoret 23.10.2018. 

 

Saksopplysninger: 

Augga løypelag ønsker å endre på trase, for å unngå å kjøre løype på bilveg. 

 

Innstilling: 

Gausdal fjellstyre avgir følgende uttalelse til Statskog: 

 

Gausdal Kommune har relativt nylig vedtatt en kommunal løypeplan. Gausdal fjellstyre er av 

den oppfatning at også Augga Løypelag i størst mulig grad må forholde seg til denne planen, 

fram til den rulleres på nytt. 

 

Gausdal fjellstyre ber derfor om at søker må avklare denne trase endringen/avviket fra 

kommunal løypeplan med Gausdal kommune før det gis ev. grunneiers tillatelse. Utover det 

har ikke fjellstyret merknader til tiltaket.  

Vedtak: Enstemmig 


