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TILDELING AV VILT OG FISKESTELLMIDLER 2022  
 
Vedlegg:  
1. Søknad om tilskudd til vilt og fiskestell 2022, fra Gausdal fjellstyre 
2. Søknad om tilskudd til vilt og fiskestell 2022 fra Gausdal Jeger og fiskerforening 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Denne saken omhandler tildeling av vilt- og fiskestellsmidler 2022. Kommunen har kr 25.068 
til fiskestell og kr 25.068 til viltstell å tildele. Det er seks søknader som er kommet inn 
vedrørende midlene og kommunedirektøren foreslår en fordeling som gir midler til fem av 
søknadene. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommune mottar et årlig tilskudd til opphjelp av vilt og fiske i kommunen. 
Tilskuddet gis av Oppland Energi som følge av dokkautbyggingen og er blitt gitt siden 1985. 
Tilskuddssatsen reguleres hvert 5. år etter SSBs konsumprisindeks, og er i perioden 2020 – 
2024 på kr 25.068 til viltstell og kr 25.068 til fiskestell som en årlig utbetaling. 
 
Søknader 2022 
Det har kommet tre søknader på viltstellmidler, på totalt kr 32000. 
Det har kommet tre søknader på fiskestellmidler, på totalt kr 23800. 
 
Viltstellmidler 
1. Søknad om tilskudd til sportelling – kr 20 000 
Gausdal fjellstyre søker 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 om støtte til å gjennomføre tilsvarende sportelling langs Revsjøvegen, fra 
Brumoen til Revsjøplassen, i samme tidsrom. Denne tellestrekningen har, før de siste fem års 
telling, ikke vært brukt siden slutten på 90-tallet. Det blir utarbeidet egen rapport for 
sportellingene. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
2. Søknad om tilskudd til innkjøp av mår- og minkfeller – kr 7000 
Gausdal Jeger og fiskerforening vil kjøpe inn 10 feller (a kr 700). Det blir satt opp kurs for 
fellefangst som et ungdomstilbud. 
 
3. Søknad om tilskudd til innkjøp av 2 sittegrupper for utplassering ved Rausjøen – kr 5000 
Gausdal Jeger og fiskerforening søker støtte til innkjøp av møblement ved Rausjøen. Det er i 
søknaden ikke beskrevet bakgrunn for tiltaket vedrørende intensjon for viltstellmidler. 
 
Fiskestellmidler 
1. Søknad om tilskudd for båtutleie ved et nytt vann i Gausdal statsalmenning – kr 5000 
Gausdal fjellstyre 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 et oppsving i utleie fra 158 utleiedøgn i 2019 til 299 utleiedøgn i 2020 og 296 døgn i 
2021. Det koster 100,- kr pr. døgn å leie båt, inkludert redningsvester. Selv med et oppsving i 
utleien så er ikke båtutleie spesielt inntektsbringende for fjellstyret. Dette er mest å regne 
som et tilretteleggingstiltak. Fjellstyret har nå planer om å tilby båtutleie i et nytt vann fra 
sommeren 2022. Det er pr. nå ikke avklart hvilket vann det blir. Som ved de andre plassene 
med båtutleie så må det bygges et redningsvestskap. Det bør også kjøpes inn en ny og 
letthåndterlig robåt, eller at en av de gamle båtene restaureres/pusses opp 
 
Det søkes derfor om tilskudd til bygging/oppsett av skap til redningsvester, og innkjøp av ny 
båt (ev. oppgradering av gammel båt). 
 
2. Søknad om tilskudd til Lauvålibåtene – kr 17800 
Gausdal Jeger og fiskerforening søker tilskudd til å dekke utlegg som foreningen har hatt 
med å gjøre Lauvålibåtene tilgjengelig for allmenheten på Rausjøen og Sjøsætervannet. 
Dette har vært gjort i samarbeid med Gausdal historielag. Utleggene har vært gjennomført i 
2020 og 2021 og har bestått av innkjøp av redningsvester, tau, blåser samt et overbygg for 
båten. Båtene er til fri bruk for alle. 
 
3. Søknad om tilskudd til vedlikehold av fisketrapp – kr 6000 
Gausdal Jeger og fiskerforening søker tilskudd til vedlikehold av fisketrappa i Gausa ved 
Follebu bruk. Dette omfatter reparasjon av stengeluke i trappa og innkjøp av håver, vekt og 
verktøy. 
 
VURDERING: 
Det er viktig at midlene som er øremerket for viltstell og fiskestell benyttes best mulig med 
tanke på både vilt- og fiskeforvaltning i kommunen, samt for allmenheten.  
 
Viltstellmidler 
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 vinteren 19/20 og 20/21 har blitt 
merket 52 elger i Gausdal vestfjell og Murudalen. 
 
Kurs i fellefangst for ungdom vurderes å være et viktig rekrutteringstiltak for denne 
fangsttypen og innkjøp av feller anses relevant for tilskudd fra viltstellmidler. 
 
Støtte til sittegrupper ved Rausjøen mangler begrunnelse i søknaden, og anses ikke å være 
relevant tiltak for viltstellmidler. 
 
Kommunedirektøren foreslår følgende fordeling av viltstellmidlene innenfor rammen: 
Gausdal fjellstyre – kr 19 000 for sportelling 
Gausdal Jeger og fiskerforening – kr 6000 for innkjøp av feller 
 
Fiskestellmidler 
Tiltak som gir allmenheten større tilgang til ulike vann i fjellet anses som positivt og relevant 
for tildeling av fiskestellmidler. Søknad om støtte til skap for redningsvester og innkjøp av 
båt, samt vedlikehold av båter vurderes relevant for midlene. Tiltak med fisketrapp i Gausa 
anses svært viktig med tanke på forvaltning av fiskebestanden i vassdraget. 
 
Kommunedirektøren foreslår følgende fordeling av fiskestellmidlene innenfor rammen: 
Gausdal fjellstyre – kr 5000 for båtutleie ved et nytt vann i Gausdal statsallmenning  
Gausdal Jeger og fiskerforening – kr 17800 for tiltak for Lauvålibåtene 
Gausdal Jeger og fiskerforening – kr 6000 for tiltak i fisketrapp Gausa 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
1) Det tildeles følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2022: 
 

a) Kommunale viltstellmidler: 
Gausdal fjellstyre kr 19 000 – sportelling fra Oppheim til Lenningen, og fra Brumoen 
til Revsjøplassen 
Gausdal Jeger og fiskerforening kr 6000 - innkjøp av mår/mink-feller 
  
b) Kommunale fiskestellmidler: 
Gausdal fjellstyre kr 5000 – båtutleie Gausdal statsallmenning 
Gausdal Jeger og fiskerforening kr 17 800 for tiltak Lauvålibåtene 
Gausdal Jeger og fiskerforening kr 6000 for tiltak i fisketrapp Gausa 

 
2) Tilskuddet gis iht. vilkår for kommunale viltstell- og fiskestellmidler. 
3) Prosjektene gis en arbeidsfrist til 31.12.2022. Dersom prosjektene/tiltakene ikke blir 
gjennomført og rapportert innen fristen blir midlene inndradd. Søknad om utsatt arbeidsfrist 
må være grunngitt og framsatt innen fristen. 
 


