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KOMMUNALT VILTFOND, VILT- OG FISKESTELLMIDLER 2020  
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Søknad om tilskudd til vilt og fiskestell 2020, søker Gausdal fjellstyre. 
Søknad om støtte fra kommunale fiskestellmidler 2020, søker Arvid Gjefsen m.fl. 
Søknad – midler til kultiveringstiltak fiskevatn, søker Øvre Svatsum Utmarkslag 
Søknad om tilskudd til telling av elg, søker Vestre Gausdal utmarksråd. 
 
SAMMENDRAG: 
Det har kommet inn 4 søknader om tilskudd fra kommunale viltfond og kommunale vilt- og 
fiskestellmidler, og det søkes om tilskudd til 5 ulike tiltak. Tildeling av kommunale 
viltfondsmidler og kommunale vilt- og fiskestellmidler ble behandlet i Gausdal Utmarksråd 
27.10.2020. Kommunedirektøren foreslår at det blir gitt følgende tilskudd fra kommunale 
viltstell og fiskestellmidler. Innstillingen er samsvar med instilling fra Gausdal utmarksråd. 
 
Kommunale viltstellmidler 
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og 
    Revsjøvegen     Kr 10.000, 
  
Vestre Gausdal utm. råd Sportelling av elg     Kr 5.000,- 
 
 
Kommunale fiskestellmidler 
Gausdal fjellstyre   Bygging/oppsetting av skap 

for redningsvester   Kr 5.000,- 
Gjefsen m. fl.     Tynningsfiske Dokkfløy  Kr 10.000,- 
Øvre Svatsum utmarkslag  Kultivering Svarttjern   Kr 5.000,- 
 
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  
på kr 50.136,- skal brukes på viltstell og fiskestelltiltak. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Saldo og disponibelt beløp på fondene kommunalt viltfond, viltstellmidler og fiskestellmidler 
pr 01.01.2020. 
 
Kommunalt viltfond: 
Saldo: Kr 40.329,35 
Disp: Kr 40.329,35 
 
Viltstellmidler: 
Saldo: Kr 15.106,34 
Disp: Kr 15.106,34- 
 
Fiskestellmidler: 
Saldo: Kr 34.505,98 
Disp: Kr 34.505,98- 
 
Søknader 2020 
 
Viltstell og viltfondsmidler 
 
Vestre Gausdal utmarksråd –  
Søknad om støtte til sportelling fra Berget til Gålå   
Vestre Gausdal utmarksråd søker om tilskudd til sportelling – trekkelgregistreringer 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 - trekkelgregistreringer på strekningen 
Oppheim til Lenningen. Sportellinga langs Vestfjellvegen har vært gjennomført siden 1980. 
Det søkes også om tilskudd til sportelling – trekkelgregistrering langs Revsjøvegen, på 
strekningen Brumoen til Revsjøplassen. 
 
Søknadsbeløp – Kr 20.000,- 
 
Fiskestellmidler 
 
Gausdal Fjellstyre - 
Søknad om tilskudd til bygging/oppsetting av skap for redningsvester. 
Fjellstyret har 10 utleiebåter fordelt på 9 vatn i Gausdal statsallmenning. Båtene leies pr i dag 
ut via Holsbru kafe, Værskei kafe m.fl. Fjellstyret har planer om å gjøre utleie tilgjengelig via 
inatur.no. Dette krever at det må settes opp skap for oppbevaring av redningsvester. For 
bygging/oppsetting av skap til redningsvester søker fjellstyret om et tilskudd på kr 5.000,- fra 
fiskestellmidlene. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

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 og 2019. Øvre Svatsum Utmarkslag søker om støtte til 
fortsatt drift av dette prosjektet. 
 
Det søkes om kr 10.000,- i tilskudd til dette tiltaket. 
 
Arvid Gjefsen m.fl.   
Søknad om støtte fra Kommunale fiskestellmidler 2020 
I 2011 begynte Jotunheim Fisk og Gjefsen m.fl. med rusefiske på Dokkfløyvatnet. Siden 2014 
er det imidlertid Gjefsen m.fl. som har stått for fisket og man har de siste årene gått over til  
kun å bruke garn. Dette pga varierende vannstand. Søker har fått kr 10.000,- i støtte til dette 
kultiveringsfisket siden 2014.  
 
Det er satt opp følgende budsjett for 2020: 
Innkjøp av flytegarn    kr 10.000,- 
Drivstoff      kr 2.000,- 
 
Sum:      Kr 12.000,- Kr 12.000,- 
 
Arbeid og kjøring:    Kr 30.000,-  Kr 30.000,-  
 
Total kost (eks mva)      Kr 42.000,- 
 
 
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 er i gang 
med GPS prosjektet – Elgen i Oppland, hvor det i vinter har blitt merket 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.  
Kommunedirektøren 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.   
 
Fjellstyret har 10 utleiebåter fordelt på 9 vatn i Gausdal statsallmenning. Båtene leies pr i dag 
ut via Holsbru kafe, Værskei kafe m.fl. Fjellstyret har planer om å gjøre utleie tilgjengelig via 
inatur.no. Dette krever at det må settes opp skap for oppbevaring av redningsvester. At 
fjellstyrets båter gjøres tilgjengelig er positivt for allmenheten, samtidig som det er viktig for 



  
 
 

  
 
 

 

fiskebestanden at det utøves et aktivt fiske. Kommunedirektøren foreslår at det gis et tilskudd 
på kr 5.000,- til dette arbeidet. 
 
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 
kommunedirektøren 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 kommunedirektøren mener det er viktig med et effektivt fiske 
for å redusere disse bestandene. Kommunedirektøren 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. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1) Det tildeles følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2020: 

 
Kommunale viltstellmidler 
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og 
    Revsjøvegen     Kr 10.000,- 
Vestre Gausdal utm råd  Sportelling av elg    Kr 5.000,- 
 
 
Kommunale fiskestellmidler 
Gausdal fjellstyre   Bygging/oppsetting av skap  

for redingsvester   Kr 5.000,- 
Gjefsen m.fl.    Tynningsfiske Dokkfløy  Kr 10.000,- 
Øvre Svatsum utmarkslag  Kultivering Svarttjern   Kr 5.000,- 
 

2) Tilskuddet gis iht vilkår for kommunale viltstell og fiskestellmidler. 
3) Prosjektene gis en arbeidsfrist til 31.12.2020. Dersom prosjektene/tiltakene ikke blir 

gjennomført og rapportert innen fristen blir midlene inndradd. Søknad om utsatt 
arbeidsfrist må være grunngitt og framsatt innen fristen. 

 
 


