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Lnr.: 11516/14 

Arkivsaksnr.: 14/146 

Arkivnøkkel.: 223 K6 
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til: søkerne, økonomi 

 

SØKNAD OM KOMMUNALE FISKESTELLSMIDLER 2014  

 

Sammendrag: 

 

Det er innvilget tilskudd fra 7 av de 9 innkomne søknadene. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Søknader 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Det er kommet inn 9 søknader om tilskudd fra de kommunale fiskastellmidlene for 2014. 

Muligheten for å søke er gjort kjent via annonse i OA og kommunens hjemmesider. 

Frist for å søke om tilskudd var satt til den 31.05. 

 

 

Vurdering: 

 

Saker Tiltak Egenandel Sum det søkes om 

Aust Torpa 

utmarkslag 

Vannprøver, 

utsetting av fisk, 

rydding langs stier 

og vann 

4.000,- 10.000,- 

Torpa fjellstyre Fiskekultivering 50.000,- 40.000,- 

NLJFF fiskegruppe Settefisk, 

vannprøver, 

Ørkytefangst, 

kjøring, 

Flytting gapahuk. 

17.000,- 15.000,- 

Hugulia velforening Fiskekultivering 4.000,- 8.000,- 

Forening for fiskens 

fremme 

Kultivering, 

rydding,usetting av 

fisk 

0 25.000,- 

Espedalen bruk 

ogJotunheimen fisk 

Tynningsfiske  10.000,- 

Søndre Land Fisketrapp i  20.000,- 



kommune Lomsdalselva 

 

Fosa Redusere dødlighet 

på ørretyngel 

 50.000,- 

Randsfjorden 

grunneierforening 

tynningsfiske  30.000,- 

Sum   198.000,- 

 

Aust Torpa utmarkslag: 

Det søkes om midler til vannprøver, utsetting av fisk, kultivering og rydding langs stier og 

vann. 

Søknaden innvilges med kroner 5.000,- 

 

Torpa fjellstyre: 

Det søkes om midler til innkjøp av settefisk, ørkytefangst, prøvefiske og diverse 

kultiveringstiltak. 

Søknaden innvilges med kroner 10.000, 

Sum tilskudd er redusert  på grunn av  mange søkere og derav prioriteringer. 

 

NJFF fiskegruppe: 

Det søkes om midler til innkjøp av settefisk, vannprøver, frakt av gapahuk, rep av 

Kjølsjøhytta. 

Søknaden innvilges med kroner 7.500,- 

 

Hugulia velforening: 

Det søkes om midler til videreutvikling og oppfølging av ørretstamme i Hugulitjern. Dette 

tjernet har størst fiskeaktivitet og best reproduksjon. Utsatt fisk blir finneklippet. 

Søknaden innvilges med kroner 2.000,- 

Sum tilskudd er redusert på grunn av mange søkere. 

 

Forening for fisken fremme: 

Det søkes om midler innkjøp av settefisk, innkjøp ryddesag, og innkjøp stømingfeller. 

Søknaden virker litt diffus. Det er ønskelig med litt mer lokalisering av prosjektet. 

Det bør vel også gjøres litt mer forarbeid med tanke på rydding osv. før man setter ut yngel. 

På bakgrunn av stor søkermasse og derav streng prioritering må vi avslå søknaden i denne 

omgang. Vi oppfordrer til å søke for neste år. 

 

Jotunheimen Fisk 

Espedalen Bruk.: 

Det søkes om midler til tynningsfiske i Dokksfløymagasinet. 

Vi har vært med som bidragsytere noen år nå. På grunn av stor søkermasse og streng 

prioritering, må vi avslå søknaden for 2014. 

 

Søndre Land kommmune: 

Det søkes om midler til bygging av fisketrapp i Lomsdalselva. 

Dette er et ledd i å bevare bestanden av storørret i Randsfjorden. 

Vi har tidligere vært med på andre tiltak for å kunne opprettholde den 

unike storørreten i Randsfjorden. Dette er et engangstilfelle og vi finner 

å kunne innvilge søknaden med kroner 20.000,- 



 

Fosa (fjellstyrene i Opplands Settefiskanlegg) 

Det søkes om midler til dekking av utgifter knyttet til tiltak for å begrense yngeldødligheten i 

settefiskanlegget. 

Det skal installeres flere forskjellige filter for å bedre vannkvaliteten i anlegget. 

Det er snakk om store innvesteringer og det vises til overslag med kostnader opp mot 4-

500 000. 

Søknaden innvilges med kroner 25.000,- 

 

Randsfjorden grunneierforening. 

Det søkes om midler for å kunne finansiere tynningsfiske for de kommende 3 år. 

(2014-2016) 

Vi har vært med på dette som bidragsytere fra oppstarten av. Randsfjorden er viktig for alle 

kommunene med tanke på fisking for både turister og de som bor der. 

Det anmodes om 30.000,- pr. år. 

Vi innvilger søknaden med kroner 30.000,- og også tilsagn om 30.000,- for de neste 2 år. 

Dette under forutsetning at prosjektet videreføres i den form som er beskrevet i 

«Innlandsfiske i Randsfjorden 2014 – 2016» 

 

 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

 

 

Søker Innvilget sum 

Aust Torpa utmarkslag 5.000,- 

Torpa fjellstyre 10.000,- 

NJFF fiskegruppe 7.500,- 

Hugulia velforening 2.000,- 

Forening for fiskens fremme 0 

Jotunheimen fisk 

Espedalen Bruk 

0 

Søndre Land kommune 20.000,- 

Fosa 25.000,- 

Randsfjorden grunneierforening 30.000,- 

Sum 99.505,- 

 

 

 

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis, mot innsendt krav og rapport fra prosjektet. 

 

  

 



NORDRE LAND KOMMUNE, den 13. juni 2014 

 

 

Jarle Snekkestad                                                        Olaf Sæthre 

rådmann 

         

 

 

 

 



Lnr.: 11615/14 

Arkivsaksnr.: 14/1155 

Arkivnøkkel.: 223 K40 
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til: søkerne. økonomi 

 

SØKNAD OM KOMMUNALE VILTSTELLSMIDLER 2013  

 

Sammendrag: 

Det er kommet inn 8 søknader som alle er innvilget med deler av det kommunale 

viltfond/viltstellmidler. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Søknader  

 

 

Saksopplysninger: 

Søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet og det  kommunale kraftfondet. 

Dette er annonsert i OA og på kommunens hjemmeside, med søknadsfrist 31.05. 

 

Det er kommet inn 8 søknader. 

 

 

 

Vurdering: 

 

Søker Tiltak Egenandel Som det søkes om 

Aust Torpa 

Utmarkslag 

Skuddpremie på 

rev. 

0 4.000,- 

Nordsinni vald Skuddpremie på rev 0 5.000,- 

Dal og granvang 

utmarkslag 

Skuddpremie på rev 0 4.000,- 

Østsinniåsen 

Grunneierlag 

Fellefangst 

rev,kråke mink,mår 

2.000,- 12.000,- 

Nord Torpa 

Utmarkslag 

Uttak av kråke og 

rev 

0 4000,- 

Vest Torpa vald Uttak av rev 0 4.000,- 

Torpa fjellstyre Reg. av elgtrekk. 5.000,- 5.000,- 

Torpa fjellstyre Rypetakst 12.000,- 10.000,- 

Sum   71.000,- 

 

 

Det ble i 2013 gitt mulighet for at det  kunne søke om midler fra det kommunale kraftfondet 



til skuddpremie på rev, kråke, mink, mår osv. 

Dette er en begrenset sum som utgjør ca. 16.000,- kroner,  som kommunen får hvert år til  

å fremme viltstell og viltstellets interesser. 

Det er mange søknader fra forskjellige grunneierlag. For at dette skal bli en ordning som skal 

komme hele kommunen til gode på en mest mulig rettferdig måte, har vi besluttet å dele 

summen på de gjeldene valdene  som er av en størrelse som blir anbefalt for å kunne drive 

forvaltningsmessig forsvarlig. Det vil si at Synnfjell sameie søker via Nord Torpa vald. 

 

Det gis tilskudd på kroner 3.000,- til de 6 valdene i Nordre Land kommune for 2014. 

 

Torpa fjellstyre: 

Det søkes om midler til registrering av elgtrekk gjennom Torpa og Gausdal statsallmenniger 

over Vestfjellvegen. I Torpa gjelder dette strekningen Oppsjøhøgda – Sæbu-Røssjøen. 

Dette er en positiv aktivitet for elgforvaltningen og vi innvilger søknaden med kroner 5.000,- 

 

Det søkes også om tilskudd til rypetaksering i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen. 

Administrasjon, gjennomføring og analysering av 24 takseringslinjer på til sammen 65 km. 

Søknaden innvilges med kroner 10.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

 

Søker Innvilget sum 

Torpa fjellstyre 5.000,- 

Torpa fjellstyre 10.000,- 

Sum 15.000,- 

 

 I tillegg utbetales kroner 3.000,- til valdene, som skal fordele disse midlene i sitt område 

til de personer/medlemmer som  dokumenterer fangst eller uttak av predatorer av småvilt. 

 

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis, mot innsendt krav og rapport fra prosjektet. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  13. juni 2014 

 

 

Jarle Snekkestad                                                                       Olaf Sæthre 

rådmann 
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