
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 

 

 

MØTEINNKALLING 
FOR 

UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING 

 

 

TID:  14.06.2016 kl. 10.00 

STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET 

 

 

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE: 

 
Sak nr. Innhold: 

 
5/16  

REFERATER  

 

6/16  

SØKNAD OM KOMMUNALE FISKESTELLSMIDLER 2016  

 

7/16  

SØKNAD OM KOMMUNALE VILTSTELLSMIDLER 2016  

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 7. juni 2016 

 

 

……………………………………. 

Ole Magnus Røstelien 

leder 

 



Lnr.: 7731/16 

Arkivsaksnr.: 16/1146 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

REFERATER  

 

 

 

 

 

 

1. Nye jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden  

1. april 2017 – 31.mars 2022 – Høring 

For høringsnotat: http://www.xn--miljdirektoratet-oxb.no/horing2016-352/ 

 

2. Kommentar til –Endelig fastsettelse av manøvreringsreglement for Randsfjorden. 

 

3. Funksjonstiden for Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning forlenget til 31.12.2016 – 

vedtak fra sak 19/16 i Kommunestyret den 10.05.2016 

  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  7. juni 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 
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NORDRE LAND KOMMUNE 

SÆRUTSKRIFT 

 
 

 
Saksbeh.: Liv Furuseth Arkivkode:  033  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/16  Kommunestyret 10.05.2016 

Lnr.:   6764/16 

Arkivsaksnr.: 16/868 

Arkivnøkkel: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til: 

 

ORIENTERING  

 

 

1. Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 

2016 - 2019- underskrevet 

2. Orientering om prosessen rundt politisk organisering 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. mai 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

Liv Furuseth 

 

 
 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.05.2016 sak 19/16 

 

Behandling: 

 

1. Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 

2016 - 2019- underskrevet 

2. Orientering om prosessen rundt politisk organisering 
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Vedtak: 

 

Enstemmig tatt til etterretning m/følgende merknader. 

 

2. Funksjonstiden til følgende utvalg forlenges til 31.12.2016: 

 - kommunestyresak 63/15: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 

 - kommunestyresak 64/15: Brannstyret 

 - kommunestyresak 65/15: Hovedutvalg for levekår 

 - kommunestyresak 67/15: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 - kommunestyresak 85/15: Klientutvalg 

 - kommunestyresak 86/15: Styre for Dokka-hallen 

 - kommunestyresak 87/15: Likestillingsutvalg 

- kommunestyresak 92/15: Husbankgruppa 

- kommunestyresak 93/15: Lønnsutvalg 

- kommunestyresak 95/15: Arbeidsgruppe for folkevalgtes arbeidsvilkår 

- kommunestyresak 96/15: Barnerepresentant i det faste utvalg for plansaker 

- hovedutvalg for LMT sak 82/15: Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning 

 

Utvalg for Politisk organisering gis forlenget mandat til 1. oktober 2016. 

 
 

 

Rett utskrift: 

7. juni 2016 

 

……………………………… 
 



Lnr.: 7699/16 

Arkivsaksnr.: 16/811 

Arkivnøkkel.: 223 K60 
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til: 

John Birger Skansen , Kanadavegen 23, 2651 Ø.Gausdal 

NLK,her 

Dokka Nasjonale Våtmarkssenter 

Nordre Land Jeger og fisk v/ Grethe Sørbønsveen, Vesttorprunden 363, 2870 Dokka 

Aust Torpa utmarkslag v/Knut Kind Snertingdalsvegen 3454, 2881 aust Torpa 

Torpa Fjellstyre, Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord Torpa 

Dokka videregående skole 

Randsfjorden grunneierforening v/Tom Furulund 2760 Brandbu 

 

SØKNAD OM KOMMUNALE FISKESTELLSMIDLER 2016  

 

Sammendrag: 

 

Det har kommet inn 8 søknader om tilskudd fra det kommunale fiskefond  

 

Vedlegg: 

 

Ingen  

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Søknader 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Det er kommet inn 8 søknader om tilskudd fra det kommunale fiskefondet. 

Vi har nå som før måtte begrense sum innvilget, med tanke på det årlige beløps størrelse, 

som kommunen mottar fra kraftfondet. 

Frist for å søke om tilskudd var satt til 31.05, og har vært bekjentgjort via kommunen 

hjemmesider. 

 

 

 

Vurdering: 

 

Søker Tiltak Egenandel Sum det søkes 

om 

Randsfjorden 

grunneierforening 

Tynningsfiske  50.000,- 

Dokka Dokkadelta dager  30.000,- 



videregående skole 

Torpa Fjellstyre Fiskekultiverring 60.000,- 40.000,- 

Aust Torpa 

utmarkslag 

Vannprøver,utsetting av 

fisk,kultivering,rydding langs 

stier og vann 

4.000,- 10.000,- 

NLJFF fiskegruppe Div.prøvefiske,vannprøver,osv. 39750,- 26.700,- 

Dokka Nasjonale 

Våtmarkssenter 

Prøvefiske,undervisning,osv 25.000,- 45.000,- 

NLK Vannprøver 50.000,- 50.000,- 

Dokksfløyvatnet 

fiske v/Skansen osv 

Kultivering,tynningsfiske   

Sum  178.750,- 251.700,- 

 

 

Randsfjorden grunneierforening: 

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

Dette innebar en årlig bevilgning på 30.000,- i perioden 2014-2016. 

 

På bakgrunn av dette innvilges søknaden med 30.000,- 

 

Dokka videregående skole: 

 

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. 

Rekruttering er viktig også innen fiske og dette må kunne være med å øke interessen for den 

type aktivitet. Det er også viktig for DVS og kunne tilby noe som er spennende for elevene. 

Vi får håpe dette kan være med å friste nye elever til skolen. 

 

Søknaden innvilges med 20.000,- 

 

Torpa Fjellstyre: 

Det søkes om midler til kultiveringstiltak: 

 

Innkjøp og finneklipping av settefisk i 10-15 lokaliteter. 

Bruk av ruser til å minske ørkytebestanden 

Prøvefiske 

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

Rydding, tilrettelegging o skjøtsel av fiskeplasser mm. 

 

Dette er veldig mange positive tiltak for fiske og dets utvikling i fjellet. 

 

Søknaden innvilges med 15.000,- 

 

Aust-Torpa utmarkslag. 

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

vann. 

 

Søknaden innvilges med 5.000,- 



 

NLJFF FISKEGRUPPE: 

 

Det søkes om midler til kultiveringstiltak. 

Kjøp av settefisk og utsetting av disse. 

Vannprøver 

Reduksjon av ørkytebestand med ruser osv. 

 

Fiskegruppa utgjør en betydelig ressurs for kommunen med tanke på tilrettelegging 

av fiske i kommunen. 

 

Søknaden innvilges med 20.000,- 

 

Dokka Nasjonale Våtmarksenter. 

 

Det er lagt opp til undervisning av elever fra Dokka Videregående skole. 

Tiltaket er positivt, men så lenge det er bevilget midler til DVS for samme sak, 

føler vi at det blir litt feil.  Det må heller legges opp til at DVS betaler for den undervisning 

som de får fra Våtmarkssenteret. Dette må være den beste løsningen, 

slik at alle, enten de kommer fra Toten eller kommuner ellers rundt fjorden, får samme 

mulighet. 

 

På bakgrunn av dette avslås søknaden. 

 

Nordre Land kommune v/forurensningsmyndigheten. 

 

Det søkes om midler til uttak av vannprøver av større og mindre elver, bekker og vann i 

kommunen. 

Det skal foregå et samarbeid med et konsulentfirma i forbindelse med utarbeidelse av en 

prøvetakingsplan og opplæring i prøvetaking. Dette vil skje i Synnfjorden. 

 

Det er viktig med god vannkvalitet og vi føler at prosjektet er positivt med tanke på 

levevilkår for fisken. 

 

Søknaden innvilges som et engangstilfelle for å komme i gang med prosjektet. 

 

Det innvilges 20.000,- 

 

 

Dokksfløyvannet fiske v/ Skansen, Nordeng og Gjefsen. 

 

Dette er det som tidligere var Espedalen bruk og Jotunheimen fisk og som 

nå består av 3 personer fra Gausdal. 

De skal foreta kultivering og tynningsfiske i Dokksfløy. 

Dette er positivt med tanke på kvaliteten på fisken. 

 

Prosjektet innvilges 5.000,- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

 

Søker Innvilget sum 

Randsfjorden grunneierforening 30.000,- 

Dokka videregående skole 20.000,- 

Torpa Fjellstyre 15.000,- 

Aust Torpa utmarkslag 5.000,- 

NLJFF fiskegruppe 20.000,- 

Dokka Nasjonale våtmarkssenter 0 

Nordre Land kommune 20.000,- 

Dokksfløy fiske v/Skansen osv. 5.000,- 

Sum 115.000,- 

 

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

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  7.juni 2016 

 

 

Jarle Snekkestad                                                                       Olaf Sæthre 

rådmann 

         

 

 

 

 

 



Lnr.: 7687/16 

Arkivsaksnr.: 16/1086 

Arkivnøkkel.: 223 K40 
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til:  

Vest Torpa vald v/ Torbjørn Voldheim, Feldvegen 61, 2870 Dokka 

Nordsinni Vald v/ Martin Thomlevold, Nordsinni 931, 2870 Dokka 

Nord Torpa vald v/ Nils A Jøranlid, sætervegen 35, 2880 Nord Torpa 

Aust Torpa vald v/ Knut Kind, Snertingdalsvn. 3454, 2881 aust Torpa 

Nordre Land skytterlag v/Erik Eng, her 

Torpa Fjellstyre, Nord-Torpvegen 375, 2881 Aust Torpa. 

 

SØKNAD OM KOMMUNALE VILTSTELLSMIDLER 2016  

 

Sammendrag: 

Det er kommet inn 6 søknader, som alle er positivt innstilt. 

 

Vedlegg: 

Ingen  

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Søknadene 

 

 

Saksopplysninger: 

 

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

Søknadsfrist var satt til den 31.05., og har vært gjort kjent på Nordre Land kommune sine 

hjemmesider. 

 

Det er kommet inn 6 søknader. 

 

 

Vurdering: 

 

Søker Tiltak Egenandel Det søkes om 

Vest torpa vald   3.000,- 

Nordsinni vald   7.000,- 

Nord Torpa vald   12.000,- 

Aust Torpa vald   3.000,- 

Nordre Land 

skytterlag 

Løpende elgbane 

m/elektronisk skive 

350.000,- 125.000,- 

Torpa Fjellstyre Registrering elgtrekk 5.000,- 5.000,- 

Torpa Fjellstyre Rypetaksering 45.000,- 10.000,- 

Sum   165.000,- 

 



 

Vi velger å videreføre ordning med tilskudd til skuddpremie fra det kommunale kraftfondet. 

Det er kommet inn søknad fra 4 vald og alle anbefales innvilget. 

 

Nordre Land Skytterlag: 

NLS har en elgbane pr. dags dato, men den trenger en restaurering. Dette er en aktivitet som 

er med på å høyne kvaliteten på jaktskytterne i kommunen. Det er også en mulighet til å 

arrangere flere stevner når man har tilgang til dette. Det vil også være et tilbud å friste de 

unge med. Det er viktig med rekruttering, slik at man unngår den forgubbing som er i ferd 

med å skje. 

Det innstilles på å bidra med 75.000,- til dette tiltaket. 

 

Torpa Fjellstyre: 

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

Over Vestfjellvegen. I Torpa gjelder dette Oppsjøhøgda – Sæbu/Røssjøen. 

Detter er som før en positiv aktivitet med tanke på elgforvaltningen. 

Det anbefales innvilget med kroner 5.000,- 

 

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

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

Det anbefales å innvilge søknaden med kroner 10.000,- 

 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

 

Søker Innvilget sum 

Vest Torpa vald 3.000,- 

Nordsinni vald 3.000,- 

Nord Torpa vald 3.000,- 

Aust Torpa vald 3.000,- 

Nordre Land skytterlag 75.000,- 

Torpa Fjellstyre 5.000,- 

Torpa Fjellstyre 10.000,- 

Sum 102.000,- 

 

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

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  7. juni 2016. 

 

 

Jarle Snekkestad                                                                   Olaf Sæthre 

rådmann 
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