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KOMMUNALT VILTFOND - VILT OG FISKESTELLMIDLER 2019  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Søknad om støtte om kommunale fiskestellmidler 2019, brev av 13.05.2019 fra John Birger 
Skansen m.fl 
Søknad om tilskudd til sportelling av elg, brev av 23.01.2019. fra Vestre Gausdal Utmarksråd. 
Tilskudd til vilt og fiskestell og viltforvaltningstiltak i 2019, brev av 29.05.2019 fra Østre 
Gausdal Skytterlag 
Søknad om vilt og fiskestell 2019, brev av 15.01.2019 fra Gausdal fjellstyre 
 
SAMMENDRAG: 
Det har kommet inn 5 søknader om tilskudd fra kommunale viltfond og kommunale 
vilt- og fiskestellmidler, og det søkes om tilskudd til 6 ulike tiltak. Tildeling av 
kommunale viltfondsmidler og kommunale vilt- og fiskestellmidler ble behandlet i 
Gausdal Utmarksråd 24.10.2019. I 2018 ble det gitt tilskudd til GPS prosjektet – Elgen i 
Oppland med finansiering over 3 år – 2018, 2019 og 2020. Rådmannen foreslår at det 
blir gitt følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2019. 
 
Kommunale viltstellmidler 
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og 
    Revsjøvegen     Kr 10.000,  
Vestre Gausdal utm. råd Sportelling av elg     Kr 5.000,- 
Østre Gausdal Skytterlag Utbedring av elektroniske skiver  Kr 10.000,- 
 
Kommunale fiskestellmidler 
Gausdal fjellstyre   Tynningsfiske     Kr 5.000,- 
Skansen, Nordeng og Gjefsen  Tynningsfiske Dokkfløy  Kr 10.000,- 
Øvre Svatsum utmarkslag  Kultivering Svarttjern   Kr 5.000,- 
 
Avsatt tidligere: 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) – Nytt elgmerkeprosjekt.  
Behandlet 2018 jf sak 56/18.       Kr 80.000,- (2018)
          Kr 10.000,- (2019) 
          Kr 10.000,- (2020) 
Norsk institutt for naturforskning – Nytt elgmerkeprosjekt Kr 20.000,- (Avsatt 

2013 og 2014)  



  
 
 

  
 
 

 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommune disponerer 3 ulike fond som kan brukes til viltforvaltningstiltak, viltstell- 
og fiskestelltiltak. Det kommunale viltfondet er midler fra fellingsavgiften på elg og hjort. 
Fondet skal hovedsakelig brukes til drift av det kommunale ettersøkslaget og 
viltforvaltningstiltak. Viltstell og fiskestellmidlene er midler fra Oppland Energi og tilskuddet 
(kr 44.290,-) skal brukes på viltstell og fiskestelltiltak. 
 
Saldo og disponibelt beløp på fondene kommunalt viltfond, viltstellmidler og fiskestellmidler 
pr 01.01.2019: 
 
Kommunalt viltfond: 
Saldo: Kr 20.000,- 
Disp: Kr 0,-* 
 
Viltstellmidler: 
Saldo: Kr 106.349,- 
Disp: Kr 26.349,-* 
 
Fiskestellmidler: 
Saldo: Kr 31.718- 
Disp: Kr 31.718,- 
 
Note – Avsatt tidligere: 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) – Nytt elgmerkeprosjekt.  
Behandlet 2018 jf sak 56/18.       Kr 80.000,- (2018)
          Kr 10.000,- (2019) 
          Kr 10.000,- (2020) 
Norsk institutt for naturforskning – Nytt elgmerkeprosjekt Kr 20.000,- (Avsatt 2013 og 
2014) 
 
Søknader 2019 
Det har kommet inn 5 søknader om tilskudd fra kommunale viltfond og kommunale vilt- og 
fiskestellmidler, og det søkes om tilskudd til 6 ulike tiltak. Tildeling av kommunale 
viltfondsmidler og kommunale vilt- og fiskestellmidler ble behandlet i Gausdal Utmarksråd 
24.10.2019. I 2018 ble det gitt tilskudd til GPS prosjektet – Elgen i Oppland med finansiering 
over 3 år – 2018, 2019 og 2020. 
 
Viltstell og viltfondsmidler 
 
Vestre Gausdal utmarksråd –  
Søknad om støtte til sportelling fra Berget til Gålå   
Vestre Gausdal utmarksråd søker om tilskudd til sportelling – trekkelg-registreringer på 
strekningen Berget – Gåsøya – Årstylen – Gålå. Registreringene har foregått en årrekke. 
 
Det søkes ikke om noe spesifikt beløp. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Gausdal Fjellstyre - 
Søknad om tilskudd til sportelling  
Gausdal Fjellstyre søker om tilskudd til sportelling – trekkelg-registreringer på strekningen 
Oppheim til Lenningen. Sportellinga langs Vestfjellvegen har vært gjennomført siden 1980. 
Det søkes også om tilskudd til sportelling – trekkelg-registrering langs Revsjøvegen, på 
strekningen Brumoen til Revsjøplassen. 
 
Søknadsbeløp – Kr 20.000,- 
 
Østre Gausdal Skytterlag 
Søknad om støtte til renovering av baneanlegget.  
Østre Gausdal Skytterlag har 209 medlemmer og en stor andel av disse er jegere. 
Baneanlegget består av 100 m bane, 200 m og løpende elgbane. Skytebana er utstyrt med 
elektroniske skiver. Skytterlaget er ansvarlig for gjennomføring av storviltprøven. Dette 
medfører stor slitasje på skiver og utstyr og det er behov for en renovering av dette.  
 
Kostnad: 73.000,- 
 
Det søkes om et tilskudd på kr 23.000,- 
 
Fiskestellmidler 
 
Gausdal Fjellstyre - 
Søknad om tilskudd til tynningsfiske 
I 2012 startet fjellstyret opp med et tynningsfiskeprosjekt. I 2013 fikk fjellstyret et tilskudd på 
kr 15.000,- til innkjøp av lett robåt og finmaskede garn. Det har blitt gjennomført 
tynningsfiske i Skruvdalstjønnet, Skjellbreidsvatnet, Snæra og Druktjønnet. Båt og garn har 
blitt stilt til rådighet for de som har vært interessert. I 2017 ble dette prosjektet utvidet til å 
gjelde flere vatn og det ble kjøpt inn båt nr 2, samt flere garn. Til dette ble det gitt et tilskudd 
på kr 15.000,-. I 2018 fikk Gausdal fjellstyre et tilskudd på kr 5.000,- til videre drift av 
prosjektet. 
 
Arbeidet med dette prosjektet videreføres og det søkes om kr 5.000,- til videre drift.   
 
Øvre Svatsum utmarkslag –  
Søknad om fiskestellmidler 
Øvre Svatsum Utmarkslag har siden 2012 drevet med kultivering av abborbestanden på 
Svarttjern og Kringeltjern. Abborfiske med garn er tidkrevende og garna blir ofte ødelagt. For 
å effektivisere dette kultiveringsarbeidet gikk man i 2014 til anskaffelse av ruser. 
 
Øvre Svatsum Utmarkslag fikk kr 10.700,- i tilskudd til dette prosjektet i 2014 og kr 10.000,- 
i 2015, 2016, 2017 og kr 5.000,- i 2018. Øvre Svatsum Utmarkslag søker om støtte til fortsatt 
drift av dette prosjektet. 
 
Det søkes ikke om noe spesifikt beløp. 



  
 
 

  
 
 

 

 
John Birger Skansen, Odbjørg Nordeng og Arvid Gjefsen –  
Søknad om støtte fra Kommunale fiskestellmidler 2019 
I 2011 begynte Jotunheim Fisk og Skansen/Gjefsen med rusefiske på Dokkfløyvatnet. Siden 
2014 er det imidlertid Skansen, Nordeng og Gjefsen som har stått for fisket og man har de 
siste årene gått over til kun å bruke garn. Dette pga varierende vannstand. Skansen, Nordeng 
og Gjefsen har fått kr 10.000,- i støtte til dette kultiveringsfisket siden 2014.  
 
Det er satt opp følgende budsjett for 2019: 
Leid hjelp til seting/trekking   kr 5.000,- 
Frakt av båt     kr 1.500.- 
Drivstoff      kr 2.500,- 
Innkjøp av 12 flytegarn   kr 15.000,- 
 
Sum:      Kr 24.000,- Kr 24.000,- 
 
Arbeid og kjøring: 
Skansen/Nordeng    Kr 32.000,-  
Gjefsen     Kr 23.000,- Kr 55.000  
 
Total kost (eks mva)      Kr 79.000,- 
 
VURDERING: 
Bestandsregistreringer er viktig for forvaltningen av viltressursene. Det har vært foretatt spor 
og elgtellinger gjennom mange år i Gausdal og det er viktig at disse registreringene fortsetter. 
Det er spesielt viktig at man får videreført disse registreringene nå, ettersom man skal i gang 
med GPS-merking av elg i Gausdal og i Murudalen.  Det er likevel slik man ikke kan dekke 
hele kostnadene med slike registreringer gjennom viltfond og viltstellmidler, og noe av 
kostnadene må dekkes av rettighetshaverne.  
 
Rådmannen foreslår derfor at det gis tilskudd på kr 5.000,- til Gausdal utm. råd for 
registreringene fra Berget til Gålå og kr 10.000 til Gausdal fjellstyre for registreringene langs 
Vestfjellvegen og Revsjøvegen.   
 
Østre Gausdal Skytterlag søker om tilskudd til renovering av de elektroniske skyteskivene på 
skytebana. Skytterlagene har en viktig rolle mht gjennomføring av storviltprøven og for å 
legge til rette for trening. Det har tidligere blitt gitt tilskudd til skytterlag for utbedring av bl.a 
skytebanene i kommunen. Det er helt avgjørende for gjennomføring av storviltprøven og 
storviltjakta at man har skytterbaner med god kapasitet. For jaktutøvelsen er det også viktig at 
jegerne har gode skyteferdigheter, og da er det viktig med trening. Selv om beholdningen av 
kommunale viltfond og viltstellmidler er redusert, dette mye pga av finansiering av GPS 
prosjektet – Elgen i Oppland, så mener rådmannen at det vil være fornuftig å støtte søknaden 
fra Østre Gausdal Skytterlag. Rådmannen foreslår at det gis et tilskudd på kr 10.000,-. Dette 
dekkes av viltstellmidlene.  
 
 



  
 
 

  
 
 

 

I 2011 ble det gjort forsøk med fiske med flyteruse på både Espedalsvannet og på 
Dokkfløyvannet. Dette fisket viste at det var behov for en hardere beskatning av 
fiskeressursene. De siste årene har man gått over til kun å bruke garn. Dette pga varierende 
vannstand.  Det er viktig for fiskeressursene i Dokkfløyvannet at det drives et aktivt fiske og 
rådmannen foreslår at det gis et tilskudd på kr 10.000,- for videreføring av dette arbeidet. 
Dette dekkes av fiskestellmidlene.  
 
For å redusere den økende bestanden av abbor i Svarttjern og Kringeltjern fikk Øvre Svatsum 
utmarkslag tilskudd for å effektivisere fisket ved bruk av ruser.  Det er flere vann i Gausdal 
med økende abborbestander og rådmannen mener det er viktig med et effektivt fiske for å 
redusere disse bestandene. Rådmannen foreslår at Øvre Svatsum utmarkslag får et tilskudd på 
kr 5.000,- til det videre arbeidet med kultivering av fiskebestanden i Svarttjern og 
Kringeltjern. Dette dekkes av fiskestellmidler. 
 
I 2012 startet fjellstyret opp med et tynningsfiskeprosjekt og de fikk kr 15.000,- i tilskudd til 
innkjøp av lett robåt og finmaskede garn. I 2017 fikk Gausdal fjellstyre tilskudd til innkjøp av 
robåt nr 2 og flere garn. Rådmannen mener dette er et positivt prosjekt og det har vist gode 
resultater. Rådmannen foreslår at fjellstyret får et tilskudd på kr 5.000,- til videre drift av dette 
prosjektet. Dette dekkes av fiskestellmidlene. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Det gis følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2019: 
 
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og 
    Revsjøvegen     Kr 10.000,- 
Vestre Gausdal utm. råd  Sportelling av elg    Kr 5.000,- 
 
Østre Gausdal Skytterlag  Utbedring av elektroniske skiver Kr 10.000,- 
 
Kommunale fiskestellmidler 
Gausdal fjellstyre   Tynningsfiske     Kr 5.000,- 
Skansen, Nordeng og Gjefsen  Tynningsfiske Dokkfløy  Kr 10.000,- 
Øvre Svatsum utmarkslag  Kultivering Svarttjern   Kr 5.000,- 
 


