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Lnr.: 8100/15 

Arkivsaksnr.: 15/1527 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til:  

 

REFERATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lnr.: 8036/15 

Arkivsaksnr.: 15/1242 

Arkivnøkkel.: 223 K60 
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til: søkerne, økonomiavelingen 

 

SØKNAD OM KOMMUNALE FISKESTELLSMIDLER 2015  

 

Sammendrag: 

 

Det har kommet inn 8 søknader og alle er innvilget. 

Vi har måttet redusere beløp i henhold til det søkerne har bedt om. 

Dette begrunnes med at kommunen får et årlig fast beløp med kraftmidler som er ment til 

prosjekter det søkes om midler til. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Søknader 

 

Saksopplysninger: 

 

Det er kommet inn 8 søknader om tilskudd fra de kommunale fiskestellmidlene for 2014. 

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

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

 

 

Vurdering: 

 

 

Søker Tiltak Egenandel Sum det søkes om 

Espedalen bruk og 

Jotunheimen fisk 

Tynningsfiske   

RandsfjordmuseeneA/S Analyse av krøkle 55.000,- 20.000,- 

NLJFF fiskegruppe Div. prøvefiske 

Vannprøver, osv. 

46.000,- 15.000,- 

Aust Torpa utmarkslag Vannprøver 

Utsetting av fisk 

Rydding langs stier 

og vann 

4.000,- 10.000,- 

Randsfjorden 

grunneierforening 

Tynningsfiske  50.000,- 

Dokka videregående Dokkadelta dager  30.000,- 

Hugulia velforening  10.000,- 5.000,- 



Torpa fjellstyre Fiskekultivering 50.000,- 40.000,- 

Sum   170.000,- 

 

Espedalen Bruk og Jotunheimen Fisk: 

Det søkes om midler til tynningsfiske i Dokksfløy. 

Nordre Land kommune har vært med å gitt støtte til dette i en årrekke. 

Søknaden ble avslått i 2014, men finner å kunne innvilge en sum for 2015. 

 

Det innvilges kroner 10.000,- til prosjektet. 

 

Randfjordmuseene A/S: 

Det søkes om midler til analyse av alder og vekst for krøkle innsamlet i perioden 2009 – 

2014. Det skal også tas opp krøkle nå på våren som også skal være med i prosjektet. Krøkla 

blir beskrevet som en nøkkelart ut fra dens betydning som byttefisk for storørret og røye. 

 

Dette prosjektet er viktig med tanke på krøklas betydning som næring for ørret og røye i 

Randsfjorden. Vi har tidligere brukt midler for å stimulere bestand av røyr og ørret og må vel 

da kunne bidra med midler til dette prosjektet . 

Søknaden innvilges med 10.000,- 

 

NLJFF fiskegruppe: 

 

Det søkes som tidligere år, om midler til diverse kultiveringstiltak. Her kan nevnes 

prøvefiske, ørkytefangst, utsetting av fisk, vannprøver, m.m. 

Fiskegruppa utfører en meget viktig oppgave, som det søkes om midler til. 

Dette gir en mulighet for mange til å prøve fiskelykken rundt om i kkommunen. 

 

Søknaden innvilges med 15.000,- 

 

Aust-Torpa utmarkslag: 

 

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

vann. 

 

Søknaden innvilges med 5.000,- 

 

Randsfjorden grunneierforening: 

Denne saken ble vedtatt som et  3-års prosjekt med tanke på bevilgning. 

Det ble vedtatt at vi skulle bidra med 30.000,- i året for prosjektet tynningsfiske i 

Randsfjorden  2014-2016. 

 

På bakgrunn av dette innvilges søknaden med 30.000,- 

 

Dokka Videregående skole: 

 

Prosjektet er tidligere beskrevet for utvalget vilt og fisk i kommunen. 

Dette for å kunne gi et foreløpig svar til aktøren. 

 



Elevene skal samle inn, bearbeide og vurdere artsmangfoldet i Dokkadeltaet og se dette i 

sammenheng med økosystemtjenester. Det er fokus på fisk, fra fjord til bord og elevene er 

med på garnsetting, disseksjon av fisk og bearbeiding av fangst til lunsj ute. 

 

Det innvilges kroner 30.000,- 

 

Hugulia velforening: 

 

Det søkes om midler til kultivering i Hugulitjern. 

Vi ønsker å støtte dette prosjektet i år som i 2014. 

 

Søknaden innvilges med kroner 2.000,- 

 

Torpa fjellstyre: 

Det søkes om midler til kultiveringstiltak. 

Her kan nevnes: 

 

  

- Innkjøp og finneklipping av settefisk, samt utsetting av fisk i 12 lokaliteter.  

- Fangst av ørekyte ved bruk av ruser.  

- Prøvefiske av utvalgte lokaliteter.  

- Utfisking av sik i Synnfjorden (utsetting, inntaking og oppsyn av ruse).  

- Forsøk med utfisking av sik i Lenna i gytetida.  

- Observasjon/registrering av gytebekker, oppsyn med evt. uregelmessigheter i gytetida.  

- Rydding, tilrettelegging og skjøtsel av fiskeplasser, oppdatering av infotavler m.m.  

 

Dette er veldig positivt for utvikling av fiske i fjellet. 

 

Søknaden innvilges med 15.000,- 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

  

Søker Innvilget sum 

Espedalen Bruk og Jotunheimen Fisk 10.000,- 

Randsfjordmuseene A/S 10.000,- 

NLJFF 15.000,- 

Aust-Torpa utmarkslag 5.000,- 

Randsfjorden grunneierforening 30.000,- 

Dokka videregående skole 30.000,- 

Hugulia velforening 2.000,- 

Torpa fjellstyre 15.000,- 

Sum 117.000,- 

 

 

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

 



 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  08.06.2015. 

 

 

Jarle Snekkestad                                                         Olaf Sæthre 

rådmann 

         

 

 

 

 

 



Lnr.: 7788/15 

Arkivsaksnr.: 15/1324 

Arkivnøkkel.: 223 K40 
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til: søkerne, økonomiavdelingen 

 

SØKNAD OM KOMMUNALE VILTSTELLSMIDLER 2015  

 

Sammendrag: 

 

Det er kommet inn 4 søknader som alle er anbefalt innvilget. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Søknader 

 

Saksopplysninger: 

 

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

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

 

Det er kommet inn 4 søknader. 

 

Vurdering: 

 

 

Søker Tiltak Egenandel Det søkes om 

Aust Torpa vald Skuddpremie på rev 0 3.000,- 

Vest Torpa Skuddpremie på rev 0 3.000,- 

Torpa Fjellstyre Registrering elgtrekk 5000,- 5.000,- 

Torpa fjellstyre Rypetakst 12.000,- 10.000,- 

Sum   21.000,- 

    

Ordningen med skuddpremie til valdene, som blir belastet det kommunale kraftfondet, 

videreføres. Det er bare 2 vald som har søkt for denne sesongen. Begge disse søknadene 

anbefales innvilget. 

 

Torpa Fjellstyre: 

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

over Vestfjellvegen. I Torpa gjelder dette Oppsjøhøgda – Sæbu_Røssjøen. 

Dette er en positiv aktivitet for elgforvaltningen som innvilges med kr. 5.000,-. 

 

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



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

Søknaden innvilges med 10.000,- 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

 

  

Søker Innvilget sum 

Aust Torpa vald 3.000,- 

Vest Torpa vald 3.000,- 

Torpa Statsallmenning 2 søknader 15.000,- 

Sum 21.000,- 

 

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

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  8. juni 2015 

 

 

Jarle Snekkestad                                                                     Olaf Sæthre 

rådmann 
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