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VILT OG FISKESTELLMIDLER 2021  
 
Vedlegg:  
Dokkautbyggingen – tilskudd om opphjelp av vilt og fiske 2021, Oppland Energi AS 
Søknad om tilskudd til vilt og fiskestell 2021, søker Gausdal fjellstyre 
Søknad om tilskudd fra kommunale viltstellmidler, søker Vestre Gausdal utmarksråd 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
 
Det har kommet inn 2 søknader om tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler, og det 
søkes om tilskudd til 3 ulike tiltak.  
 
Kommunale viltstellmidler  
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og  

Revsjøvegen      Kr 20.000, 
  

Vestre Gausdal utm. råd  Sportelling av elg     Kr 5.000,-  
 
Kommunale fiskestellmidler  
Gausdal fjellstyre   Bygging/oppsetting av skap  

for redningsvester, innkjøp 
av ny båt, Morgobeittjønnet   Kr 5.000,-  

 
 
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 2021  



  
 
 

  
 
 

 

 
Viltstell og viltfondsmidler  
 
Vestre Gausdal utmarksråd –  
Søknad om støtte til sportelling fra Årstulen til Gåsøya  
Vestre Gausdal utmarksråd søker om tilskudd til sportelling – trekkelgregistreringer på 
strekningen Årstulen - Gåsøya. Registreringene har vært utført siden 1993.  
 
Søknadsbeløp – Kr 5.000,- 
 
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 – trekkelgregistreringer langs Revsjøvegen, på 
strekningen Brumoen til Revsjøplassen, i samme tidsrom.  
 
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 ut via 
inatur.no. Fjellstyret har nå planer om å tilby båtutleie på Morgobeittjønnet. Dette krever at 
det må settes opp skap for oppbevaring av redningsvester og innkjøp av ny båt. For 
bygging/oppsetting av skap til redningsvester og innkjøp av båt søker fjellstyret om et 
tilskudd på kr 5.000,- fra fiskestellmidlene. 
 
 
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 de to siste vintrene har blitt merket 
elg i Gausdal og 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 Årstulen til Gåsøya og kr 10.000 til Gausdal fjellstyre for registreringene 
langs Vestfjellvegen og Revsjøvegen. Det blir kr 5.000,- i tilskudd per veistrekning.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Fjellstyret har 10 utleiebåter fordelt på 9 vatn i Gausdal statsallmenning. Sommeren 2020 
ble båtene gjort tilgjengelig for leie gjennom inatur sin nettside www.inatur.no.  Fjellstyret 
planlegger å tilby båtutleie på Morgobeittjønnet fra sommeren 2021. Dette krever at det må 
settes opp skap for oppbevaring av redningsvester og innkjøp av ny båt.  
At fjellstyret kjøper inn båter og gjør disse tilgjengelig for utleie 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. 
 
Midlene som ikke blir utdelt blir stående på fond og kan brukes ved neste års tildeling av 
tilskudd. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
 
1) Det tildeles følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2021:  
 
Kommunale viltstellmidler  
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og  

Revsjøvegen      Kr 10.000,-  
 
 

Vestre Gausdal utm. råd  Sportelling av elg - Årstulen - Gåsøya   Kr 5.000,-  
 
Kommunale fiskestellmidler  
Gausdal fjellstyre   Bygging/oppsetting av skap  

for redningsvester og innkjøp     Kr 5.000,- 
av båt, Morgobeittjønnet  

 
2) Tilskuddet gis iht. vilkår for kommunale viltstell- og fiskestellmidler.  
 
3) Prosjektene gis en arbeidsfrist til 31.12.2021. Dersom prosjektene/tiltakene ikke blir 
gjennomført og rapportert innen fristen blir midlene inndradd. Søknad om utsatt arbeidsfrist 
må være grunngitt og framsatt innen fristen.  
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