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SØKNAD OM TILSKUDD TIL VILT OG FISKESTELL 2021 
 
1. Søknad om tilskudd til sportelling 
Gausdal Fjellstyre søker herved om støtte til sportellinger fra Oppheim til Lenningen. 
Sportellingene langs vestfjellvegen i april/mai har vært gjennomført siden 1980 og er med på å 
danne grunnlaget for forvaltningen av den trekkende elgstammen innen Dokkfløy elgregion. 
 
I tillegg søkes det, som i de fire foregående år, om støtte til å gjennomføre tilsvarende 
sportelling langs Revsjøvegen, fra Brumoen til Revsjøplassen, i samme tidsrom. Denne 
tellestrekningen har, før de siste fire års telling, ikke vært brukt siden slutten på 90- tallet.  
 
Det blir utarbeidet egen rapport for sportellingene. 
 
Det søkes om 20 000,- kroner til sportellingene. 
 
 
Søknad om tilskudd til bygging/oppsett av skap til redningsvester, ved fjellstyrets 
utleiebåter 
 
Fjellstyret har 10 utleiebåter fordelt på 9 vatn i Gausdal statsallmenning. Fra sommeren 2020 
ble muligheten for å leie/booke båt gjort enklere via www.inatur.no. Dette har gitt en oppsving 
i utleie fra 158 utleiedøgn i 2019 til 299 utleiedøgn i 2020.  

Det koster 85,- kr pr. døgn å leie båt, inkludert redningsvester. Sjøl med en oppsving i utleien 
så er ikke båtutleie spesielt inntektsbringende for fjellstyret. Dette er mest å regne som et 
tilretteleggingstiltak. 

Fjellstyret har nå planer om tilby båtutleie på Morgobeittjønnet fra sommeren 2021. Vatnet er 
fiskerikt og lett tilgjengelig.  

Som ved de andre vatna med båtutleie så må det bygges et redningsvestskap. Det bør også 
kjøpes inn en ny og letthåndterlig robåt. 

Det søkes derfor om tilskudd til bygging/oppsett av skap til redningsvester, og innkjøp av ny 
båt til Morgobeittjønnet. 

 
Det søkes om 5000,- i tilskudd for å rigge til båtutleie på Morgobeittjønnet. 
 
For Gausdal fjellstyre 
Even Røhnebæk 

http://www.inatur.no/
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