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Lnr.: 475/14 

Arkivsaksnr.: 14/110 

Arkivnøkkel.: K60  
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til: Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov 

 

FISKETRAPP II I LOMSDALSELVA - INVITASJON TIL Å DELTA I 

FINANSIERING  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Invitasjon til å delta i finansieringen 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning til å fatte slikt vedtak: 

 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 15. januar 2014 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

       Olaf Sæthre 

 

 

 

 

 



SØNDRELANDKOMMUNE
Lokalsamfunn
Arealforvaltning

Dato 	 13.09.2013
VårRef 	 ANS-9706/13
Arldv 	 K62
Saksnr 	 0811547
DeresRef 


Navnelistefinansieringsforespørsel

FISKETRAPPlii LOMSDALSELVA
INVITASJONTILÅDELTAI FINANSIERINGEN

NORDRE L.Ai\D KOmMUNE

Reg.nr. /y Saksbeh.




bid/.//
Arkiv kode P K6.

Arkiv kode S




Ar/Saksnr./ Y//70 Dok. nr./

Historie:

SøndreLandkommunestårsombyggherreforfisketrappIII Lomsdalselvai SøndreLandkommune.
KommunenharogsåansvaretforåhaanlagtfisketrappI i Lomsdalselvai SøndreLandkommune
1996,

FisketrappI harværtgjenstandforutbedringeri flereomganger,mendetteharikkehjulpetpådet
faktumatørretenikkevilbruketrappaslikatdenkommeroppi Lomsdalselvaogkangytederselv.
SøndreLandjegerogfiskhari flereårsattutbefruktetrogni Lomsdalselva.

I2008leideSøndreLandkommuneinnfisketrappspesialistK.O.Myhretilå planleggeutbedringav
eksisterendetrapp,sam1forslagtilnyfisketrapppåsørsidenavLomsdalselva.Kommunenvalgteågå
forennyfisketrapp,i stedetforåflikkeytterligerepåentrappsomikkefungerer.

Årene2009—2011blebrukttilåkontaktealleinstansermedinteresseri elva,ogfåbyggetillatelser,
avgjortspørsmålomkonsesjon,hvasommåskjemeddengamletrappa,få lovåtahullpåfreda
demningsveggosv. Imai2012fikkkommuneninntilbudpågravingogbyggingavtrappa,ogstoklartil
åsetteIgangsåfortforholdeneogvilkårenetillotdet. Imidlertidgikktilbudshaverkonkurs,og
kommunenmåttei gjennomylterligereenanbudsutlysningførkontraktbleinngåttpånytl.
Nåerførstehalvdelavtrappastøpt,ogmedlitthellvilhelefisketrappaståferdighøsten2013.

Kostnadforå Ingpe trapp:

Gravingavtrasemedkulper,piggingavkulpi fjellm,m,kommerpåca85000utenmva.Tilbudpå
byggingavselvetrappaerpå285000fraErikPedersenbyggAS,ogdugnadsinnsatsfraSøndreLand
jegerogfiskeranslåtttil20000kroner.Totaltkommertrappapå390000kronerutenmva,hvorav
370000måfinansieres.

HvorforsøkerSøndreLandkommuneommidler:

SøndreLandkommuneharfinansiert61%avselvebyggingenvedhjelpavsinefiskefond,når
kommunestyretvedtokendeligfinansiering18.6.2012.
I tilleggharSøndreLandjegerogfiskeforeningbidrattmedmyedugnadsinnsats,

SøndreLandkommunemeneråhabeleggforåhevdeatbestandenavstorørreti heleRandsfjorden
vilblipositivtpåvirketavatørreteni myestørregradkankommetilbaketilLomsdalselvaågyte,ogat
flerefiskeynglerherfårgodeoppvekstvilkår,ogderforvilflerelevedyktigefiskervandreuti
Randsfjordenenfør.

Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnununer:

Hovsbakken 1,2860 Hov 61 12 64 00 61 12 64 21 2075 08 01995 961 381 630



2

filtaket.vilderforberikeRandsfjordenmedendabedremuligbeterforå få Stororretpå krokeni årene
soMkommer..Dettemenerkornmtmenatde interessentenevi nåhenvederosstil harutbMeav,både
økOnomiskogpåandremåter.

Detteerandregangkommuneninviterertil spleiselag.Forrigerundeavstedkomtilsagnomstøttefrato
avdeinviterle.Enoversiktoverhvemsomharbidratt,oghvemsomfortsatter inviterttilå bidrafølger
her. Søknadensendestil desomharbidratltil informason.

Navnelistefinansieringsforespørsel
Navn Kroner- Merknad

RandsfjordenGrunneierforening 30000




Dokka/ Etnagrunneierforening 5 000




Dokkadeltaetgrunneierlag 5 000




Regulantenei Randsfjorden 10000 OEog Foreningentil Randsfjordens
regulering.

NorgesTrollingforbund 5 000 Hargittlilsegnom5000kroner,og
ytterligerefinansieringdersøm
tilleggepunkterkornrnerpåplass.2012

RandsljoydenfilsWprentng 5 000 Haroverført5 000kroneri 2012

Grankommune 40000




NordreLandkommune 20000




Fylkesmannen/fylkeskommunen/LMD 15000




SøndreLandkommuneinvitererderfor tilådeltai finansieringenmedtllsammen
kroner.

Hvisdereer interesserti merinformasjonomfisketrappa;ta kontaktmedanette.sandRsondre-
land.kommune.no


Håperpåenpositivbehandlingavinvitasjonen,

Medvennlighilsen
ForSøndreLandkommune

AnetteC.Sand
Fagkonsulent



Lnr.: 477/14 

Arkivsaksnr.: 14/116 

Arkivnøkkel.: K40  
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til:  

 

GJENNOMGANG AV INSTRUKS M.M. FOR ROVVILTJEGERNE OG 

ETTERSØKSJEGERNE  

 

 

 

Vedlegg: 

  

Instrukser rovviltjegere og ettersøksjegere 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Utvalg for vilt- og fiskeforening til å fatte slikt vedtak: 

 

 

 Saken legges fram uten innstilling. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 15. januar 2014 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

       Olaf Sæthre 

 

 

 

 



INSTRUKS FOR FALLVILTARBEID I NORDRE LAND.

Bakgrunn:
Ansvar og myndighet i fallviltarbeidet er ved ny forskrift overført fra staten til
kommunen. Dette gjør det nødvendig for kommunen å ha noen "kjøreregler" både når
det gjelder selve fallviltarbeidet og når det gjeller administrasjon og økonomi.

Instruks:
1. OMRÅDEINNDELING:

Kommunen er delt inn i tre fallviltområder:
"gamle" Nordre Land og Vest Torpa.
Aust Torpa
Nord Torpa

2. ANSVARLIGE FALLVILTJEGERE.
Hvert område skal ha en fast fallvilt-/ettersøksjeger.
For tiden er dette:
Magne Rustestuen for område A.
Halvard Bjørkeli for område B.
Ole Magnus Røstelien for område C.

3. FALLVILTJEGERENS RETTIGHETER:
Godtgjøring:
Fallviltjegeren har oppdrag i Nordre Land kommune og tilkalles ved behov.
Fallviltjegeren godtgjøres, i forhold til medgått tid. Godtgjøringen tilsvarer det
kommunale lørmsregulativet,"garantiramme for ufaglærte med 10 års ansiennitet"
beregnet etter 37,5 timers arbeidsuke.

Tilleggsgodtgjøring:
For oppdrag mellom k1.22.00og 06.00 gis det 100% tilleggsgodtgjøring alle dager.
På lør- og helligdag gis 50% tillegg fra kl 06.00 til 22.00. På hverdager gis det
50% tillegg fra kl. 17.00 til 22.00.

Ettersøkshund.
Bruk av godkjent ettersøkshund rekvirert av kommunen skal godtgjøres med inntil
50% av de ovenfor nevnte satsene, uten tilleggsgodtgjøring. I tillegg godtgjøres
hundeføreren etter gjeldende satser, med tilleggsgodtgjøring.

Fallviltjegerne får godtgjort kjøring med egen bil etter kommunens regulativ.

Utstyr:
Fallviltjegeren skal ha utlevert: Ryggsekk, refleksvest, lykt, en eske
behandlingshansker.

Kommunen har en bilhenger rigget for transport av hele dyr. Denne hengeren står
parkert i Dr. Hoffgt. 3 og disponeres fritt av fallviltjegerne etter behov.

Skjemaer, mm.:
Fallviltjegeren skal ha utdelt: Timeliste-, reiseregning-, fallvilt- og
viltulykkeskjemaer. (Nye rekvireres i kommunen etter behov)



Kart serie M —7111:50000 for hele kommunen.

4. FALLVILTJEGERENS PLIKTER:

Fallviltjegeren plik-terå avlegge skyteprøve for storviltjakt hvert år og å kontrollere
at andre som deltar i ettersøk med våpen også har gyldig skyteprøve.

Fallviltjegeren plikter å rykke ut ved viltulykker når de blir varslet fra kommunen,
vaktsentralen eller politiet. Dersom han/hun ikke kan rykke ut selv plikter han/hun
å varsle en av de andre fallviltjegerne slik at denne kan rykke ut i stedet.

Ved melding om syke dyr plikter fallviltjegeren å ettersøke og eventuelt avlive
dyret. Slike ettersøk skal normalt foregå innenfor ordinær arbeidstid.

Dersom fallviltjegeren vurderer det som nødvendig å ha flere med på ettersøket er
han selv ansvarlig for å innkalle personell og sørge for at de leverer inn nødvendig
timeliste og ev. skattekort til kommunen etter at ettersøket er gjennomført.

Dersom det trengs utstyr for å transportere felte dyr ut av terrenget skal
fallviltjegeren rekvirere nødvendig utstyr og sørge for at transportøren sender
regning til kommunen.

Ved bruk av ettersøkshund skal hundeekvipasjen være oppført i listen over
godkjente ettersøkshunder.

Ved arbeid på eller nær trafikkert veg plikter fallviltjegeren å benytte refleksvest.

Ved avliving av vilt plikter jegeren å ta vare på viltet, slakte det og framstille det
til kontroll hos næringsmiddeltilsynet. Dersom kjøtt, eller gevir er omsettbart skal
kommunen kontaktes for beskjed om hvor dyret skal leveres.

Ved viltulykke skal fallviltjegeren fylle ut viltulykkeskjemaet og levere dette til
bilføreren. Dersom bilen/bilføreren har forlatt ulykkesstedet skal det i ettertid ikke
fylles ut viltulykke skjemaet uten først å ha kontaktet kommunen.

Etter endt ettersøk skal det alltid fylles ut fallviltskjema. Ved viltulykke skal det
alltid påføres kartreferanse, stednavn og for riks- og fylkesveg: vegnr. Hp og Km.
på skjemaet.

Timeliste, kjøreregning og fallviltskjema skal, dersom en har hatt ettersøk, sendes
inn til kommunen innen den 20. i måneden ettersøket ble gjennomført.

Dokka 27.12.02

Håkon M. Svendsrud (sign.) K. Thøring Stensvold
Vilt- og fiskeutvalget Plan og miljøvernansvarølig



OPPDRAGSAVTALE
Oppdragst-1,-,-,-•• - 	
Person.nr

• -
oppdragsavtale med

Nordre Land kommune, jfr vedtak i den, 	
sak.nr 


Oppdragets art: FALLVILTARBEID
Tilkalling i henhold til varslingsplan.

Godtgjørelse er for tiden kr.112,82 pr.time. Godtgjørelsen reguleres i
samsvar med sentrale tariffavtaler.

Utbetalingen skjer etterskuddsvis den 12. i hver måned. Timeliste,
kjøreregning og fallviltskjema skal, dersom en har hatt ettersøk, sendes inn til
kommunen innen den 20. i måneden ettersøket ble gjennomført.

Utbetalingen gjennomføres av tekniske grunner gjennom kommunens
vanlige lønnssystem. Av den gunn vil du få tilsendt samme type
1ønnsslippsom ansatte i kommunen og med informasjon om hva
utbetalingen omfatter.

Forsikring:

Oppdragstakeren er omfattet av kommunens yrkesskadeforsikring under
utførelsen av oppdraget.

Skatt:

Kommunen er forpliktet etter skattelovgivningen å trekke skatt på vanlig
måte.

Lever skattekort og oppgi kontonummer for overføring av godtgjørelsen.

Oppsigelse:

Gjensidig oppsigelsesfrist for denne avtalen er 14 dager.

Bankkonto nr 


Sted, den  L?'"C''' C t- P2— 


For Nordre and kommune Oppdragstaker

j..012akk&har i dag inngått følgende



Instruks for jegere på kommunalt fellingslag:

Jegeren plikter å være kjent med fellingstillateIlsens innhold og omfang.

Doku entasjol jegeren skal ha med
Dokumentasjon på jeger på fellingslaget 	 vi får noe fra FM, ta med navneliste)
Jegeravg.kort (med godkjent skyteprøve)
Våpenkort

Utførelse av fellingsarbeldet
Ved all felling/jakt er sikkerhet regel nr. I I! Dette ansvaret påligger jegeren.

> Alle plikter å møte på avtalt samlingsplass for informasjon frajaktleder. All
informasjon her som utleveres (verbalt og skriftlig) er å betrakte for konfidensiell.
Dette med tanke på den praktiske utøvelsen og sikkerhet.
Det skal kun jaktes etter avtale med jaktleder.

Sambandet/jaktradio er kun for korte, nyttige beskjeder.
.(Husk;Hvem hører....? - mobiltelefon er et godt alternativ)
Det skal ikke oppgis stedsnavn eller navn på jegere. Det skal kun brukes kallenavn(for
eksempel alfanumerisk alfabet eller nummer).
Alle skal bruke ørepropp/telefon.

> Ved avfyrt skudd: Jeger skal raskest mulig gi melding om hva slags dyr det er skutt
mot, eventuelt om det ligger i bakken. Hvis dyret fortsetter meldes retningen, slik at
naboposter er obs. Det skal da prioriteres det påskutte dyr.
Alle som ikke er involvert SKAL holde seg unna radioen !
Jaktleder (og den/de han kaller opp):har nå enerett på sambandet.

En gylden regel; "Jeger bli ved din post". Forlat ikke, eller skift plassering av post, før
du har fått beskjed/avtalt med fra/medjaktleder.

> Ettersøk av såret og skadet rovvilt
Den som skadeskyter gaupe,jerv, bjøm, ulv eller kongeørn under forsøk på felling
plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Vedkommende plikter å.
forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Det skal ikke gjøres forsøk på felling
eller jakt på nye dyr mens ettersøk pågår.

> Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk:De som har
deltatt i forsøket på felling skal bistå forvaltningsmyndighet eller politlinyndighet i det
videre ettersøk

Ved skadefelling/lisensfelling skadeskyter gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn skal
uten opphold jaktlagsleder underrettes, som videre uten opphold skal varsle
fylkesmannen og nærmeste politimyndighet.

Det er ikke tillatt å ta prøver, biologisk materiale, hår ete, fra felt dyr.
Dyret er Viltfondets eiendom, og håndteres av FM/SNO.
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