Fjellstyremedlemmer m/vara
Gausdal 10.03.2015
Ark: 012.1

Referat fra felles fjellstyremøte 10.03.2015:
Fra Torpa fjellstyre: Kari Bjørkeli, Per Ole Lunde og Sigbjørn Nydahl.
Fra Gausdal fjellstyre: Olav Olstad, Randi Kampesveen, Alfred Johansen, Ola
M. Kleiven, Odd Steinar Bækken.
Sekreteriat: Ingeborg Ørslien, Even Røhnebæk og Truls Vesterås

Saksliste:
Fellesmøte:
Fellesmøte sak 1:

Avtale salg/kjøp av tjenester mellom Gausdal og Torpa
fjellstyrer 2015.

Fellesmøte sak 2:

Diskutere samkjøring av fiskeregler.

Fellesmøte sak 3:

Felles småviltjaktregler.

Fellesmøte sak 4:

Elgkvoter 2015

Fellesmøte sak 1:

Forslag til avtale salg/kjøp av tjenester mellom Gausdal
og Torpa fjellstyrer 2015.

Saksdokumenter:
 Forslag til avtale om salg/kjøp av tjenester mellom Gausdal og Torpa fjellstyrer 2015.
Saksopplysninger:
Det foreslås å videreføre eksisterende avtale. De siste årene har det stort sett bare vært salg av
tjenester fra Gausdal til Torpa. Det har bestått av elgjaktadministrasjon og vedkjøring til
Røssjøkollhytta. Om ønskelig så kan vedkjøringa til Røssjøkollhytta utføres i fellesskap av
fjelloppsynene i Torpa og Gausdal, med to skutere.
Møtereferat:
Det var enighet om å videreføre avtalen.
Gjennomføring/samordning overlates til fjellstyrenes ansatte.

Gausdal Fjellstyre - 2651 Østre Gausdal - Telefon: 61 22 32 35 - E-post: gausdal@fjellstyrene.no

Fellesmøte sak 2:



Diskutere samkjøring av fiskeregler.

Eksisterende fiskeregler i Gausdal statsallmenning, med forslag til endringer.
Utskrift av møtebok, Gausdal fjellstyre 21.01.97. Ang fisket i Snæra.

Saksopplysninger:
Det foreslås noen justeringer av eksisterende fiskeregler. Den største endringen er forslag til
nye fredningsbestemmelser. Ellers noen justeringer på garnfiskereglene.
Med tanke på fellesstrekningene er det en fordel om fiskereglene i de to allmenningene er
noenlunde samkjørte. På Dokkfløy (nordre del) foreslås det at også Utenbygdsboende får
anledning til å fiske med bunngarn med maskevidde 35 mm. Denne maskevidden sparer den
største ørreten samtidig som det fiskes ganske effektivt på sik i mellomstørrelsen (som det er
mye av). Med dette forslaget blir det like regler for utenbygdsboende og innenbygdsboende
på Dokkfløy.
Fiskeretten på Snæra tilhører Opplysningsvesenets Fond (OVF). Den har blitt leid av Gausdal
fjellstyre siden 1975, av den gang Vestre Gausdal prestegårdstilsyn.
I 1997 ble det gjort vedtak i Gausdal fjellstyre om at også Torpa fjellstyre ble gitt adgang til å
utstede fiskekort for vatnet for en årlig leiesum på 300,-. Gausdal fjellstyre leide den gang
vatnet for 300,-. Ordningen var da administrert av Statskog på vegne av Kirke- og
undervisningsdepartementet. Etter 2001 ser det ikke ut til Gausdal fjellstyre har innkrevd leie
av Torpa fjellstyre.
Fra 2007 overtok OVF administrasjonen. Gausdal fjellstyre betaler nå en årlig leie på 5687,kroner for fiskeretten i Snæra.
Om Torpa fjellstyre fortsatt ønsker å utstede fiskekort for Snæra foreslås det å dele
leieutgiftene 50/50 mellom fjellstyrene.
Møtereferat:
Det var enighet om å samkjøre fiskereglene i de to allmenningene i størst mulig grad.
Torpa fjellstyre ønsker fortsatt å utstede fiskekort for Snæra. Leieutgiftene til
Opplysningsvesenets Fond deles 50/50.

Fellesmøte sak 3:

Felles småviltjaktregler.

Saksdokumenter


Driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2013-2017 (tidligere
utsendt til fellesmøte 11.03.14).



Jakt og fiske avtale Gausdal og Torpa, 06.06.1969 (tidligere utsendt til
fellesmøte 11.03.14).

Saksopplysninger:
Avtalen fra 1969 fastslår at tidene for jakt- og fiskeutøvelsen skal fastsettes i
fellesskap av de to fjellstyrene.
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Den øvrige organiseringa av småviltjakta, i Gausdalsdelen av fellesstrekningen,
bør også være så samkjørt som mulig.
Småviltjakta i Gausdalsdelen av fellesstrekningen har de siste årene fulgt opplegget fastsatt i
driftsplanen. Det stipulerte jaktuttaket på rype (fjell- og lirype samlet) ble i 2014 på 18,5 %.
Noe som er litt høyere en målsettinga om maksimalt 15 % uttak av taksert høstbestand. Disse
tallene er for hele Gausdal statsallmenning, men det er grunn til å tro at uttaket i
Gausdalsdelen av fellesstrekningen ligger på noenlunde det samme nivå, eller noe høyere.
Møtereferat:
Fjellstyrene samkjører rypejakta så mye som mulig. Dette krever felles kjøreregler (driftsplan)
i bunn, som fastslår hvor mange, og hvilke type kort som kan selges før taksering. Etter
takseringsresultatet er klart må fjellstyrene enes om jaktopplegget for den enkelte høst.

Fellesmøte sak 4:

Elgkvoter 2015

Saksdokumenter:
 Forslag til elgkvoter, Gausdal og Torpa fjellstyrer 2015
 Rapport om elgjakta 2014
 Statistikk fra Murudalen. Trekkelgtelling og felte dyr i utvida jakttid for årene 20002015. (Ikke mottatt innen utsendelse av møtepapirer. Ettersendes eller deles ut på
møtet).
Saksopplysninger:
Grunnkvota for 2015 foreslås redusert med 12 dyr . Det deles da ut 72 dyr totalt. En svak
nedgang i «sett elg» samt relativt omfattende vinterjakt de siste årene er årsaken til forslaget.
Om det skulle vise seg at elgbestanden er større en antatt kan dette kompenseres i løpet av
jakta, ved utdeling av tilleggsdyr.
Ledige felt for 2015 er Ormtjernet, Liumseter A, Liumseter B, Høglikollen, Djupådalen.
Prosentfordelingen mellom utenbygds- og innenbygds fellingsretter er slik at innenbygds
jaktlag har førsteprioritet på de ledige jaktfeltene i år.
I tillegg er Storlia og Lundseterlia ledige i Torpa statsallmenning. Fordeling av
innenbygds/utenbygds gjøres av Torpa fjellstyre.
Møtereferat:
Torpa fjellstyre ønsker å tilby 8 dyr fordelt på sine 2 jaktfelt. Det ble også enighet om å øke
kvota til 65%, totalt 78 dyr.
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Referat fra fjellstyremøte 10.03.2015:
Tilstede: Olav Olstad, Randi Kampesveen, Alfred Johansen, Ola M. Kleiven, Odd
Steinar Bækken og Even Røhnebæk. Fraværende: Karin Kvisten
Sekretær: Ingeborg Ørslien
Sak 08.03.2015:

Godkjenning av innkalling til møte 10.03.2015.

Sak 09.03.2015:

Godkjenning av referat fra møte 03.02.2015.

Sak 10.03.2015:

Elgkvoter 2015

Sak 11.03.2015:

Søknad om omdisponering av samlekve g/b/fnr. 238/1/589 –
Gausdal fellesdrift.

Sak 12.03.2015:

Oversendelse på høring - g/b/fnr 238/1/712 - Oppføring av ny DNThytte og uthus på Bødalsnysætra i Gausdal statsallmenning.
Tiltakshaver: DNT Lillehammer.

Sak 13.03.2015:

Uttalelse til Statskog (ny behandling) vedr. søknad om
bruksendring til fritidsfeste. g/b/fnr. 238/1/559.

Sak 14.03.2015:

Forslag til justering av fiskeregler for Gausdal statsallmenning.
Høringsutkast.

Sak 15.03.2015:

Fornyelse av avtale mellom Gausdal fjellstyre og Gausdal
bruksrettslag.

Sak 16.03.2015:

Oppland hjorteviltregion

Orienteringssaker/diskusjonssaker:


Tilbud fra Nedre Revsjøvegen, datert 11.02.2015

Referatsaker: 34 - 50

Gausdal Fjellstyre
Ingeborg Ørslien
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Sak 08.03.2015:
Saksdokumenter:

Godkjenning av innkalling til møte 10.03.2015.


Utsendt innkalling til fjellstyremøte 10.03.2015.

Innstilling:
Innkalling til møte 10.03.2015 godkjennes.
Vedtak:

Sak 09.03.2015:
Saksdokumenter:

Som innstilling. Enstemmig.

Godkjenning av referat fra møte 03.02.2015.


Utsendt referat fra fjellstyremøte 03.02.2015.

Innstilling:
Referat fra møte 03.02.2015 godkjennes.
Vedtak:

Sak 10.03.2015:

Som innstilling. Enstemmig.

Elgkvoter 2015

Saksdokumenter:
 Forslag til elgkvoter, Gausdal og Torpa fjellstyrer 2015
 Rapport om elgjakta 2014
 Statistikk fra Murudalen. Trekkelgtelling og felte dyr i utvida jakttid for årene 20002015. (Ikke mottatt innen utsendelse av møtepapirer. Ettersendes eller deles ut på
møtet).
Saksopplysninger:
Grunnkvota for 2015 foreslås redusert med 12 dyr . Det deles da ut 72 dyr totalt. En svak
nedgang i «sett elg» samt relativt omfattende vinterjakt de siste årene er årsaken til forslaget.
Om det skulle vise seg at elgbestanden er større en antatt kan dette kompenseres i løpet av
jakta, ved utdeling av tilleggsdyr.
Ledige felt for 2015 er Ormtjernet, Liumseter A, Liumseter B, Høglikollen, Djupådalen.
Prosentfordelingen mellom utenbygds- og innenbygds fellingsretter er slik at innenbygds
jaktlag har førsteprioritet på de ledige jaktfeltene i år.
I tillegg er Storlia og Lundseterlia ledige i Torpa statsallmenning. Fordeling av
innenbygds/utenbygds gjøres av Torpa fjellstyre.
Jaktfelt Liomsetra har vært delt i A- og B periode i mange år. Blant jegerne er meningene om
delt jaktperiode noe sprikende. De fleste, spesielt innenbygds jaktlag, ønsker nok å ha mulighet til
å jakte hele perioden.
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Noen ulemper med delt jaktperiode:
- Mere stress/tidspress for å få felt kvota
- Relativt stor sjanse for snøfall/dårlige jaktforhold i 2. perioden

Noen fordeler med delt jaktperiode:
- Plass til flere lag
- Mer effektiv jakt.
- En allerede etablert ordning som fungerer godt for de jaktfeltene det gjelder.

Innstilling:
Gausdal fjellstyre vil for året 2015 dele ut 60 % av fellingsrettene i grunnkvote. Tildeling av
tilleggsdyr gjøres etter vurdering av «sett elg» og tilbakemeldinger fra jaktlagene, men
innenfor bestandsplanens rammer i perioden 2013-2017.
Liumseter A og Liumseter B slås sammen til en periode.
Ledige felt for 2015 er da Ormtjernet, Liumseter, Høglikollen, Djupådalen. Med 60/40 %
fordeling av tildelte fellingsretter har innenbygdsjaktlag førsteprioritet på de ledige feltene.
Forslag fra Olav Olstad:
Gausdal fjellstyre vil for året 2015 dele ut 65 % av fellingsrettene i grunnkvote. Ellers som
innstilling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Gausdal fjellstyre vil for året 2015 dele ut 65 % av fellingsrettene i grunnkvote.
Tildeling av tilleggsdyr gjøres etter vurdering av «sett elg» og tilbakemeldinger
fra jaktlagene, men innenfor bestandsplanens rammer i perioden 2013-2017.
Liumseter A og Liumseter B slås sammen til en periode.
Ledige felt for 2015 er da Ormtjernet, Liumseter, Høglikollen, Djupådalen.
Med 60/40 % fordeling av tildelte fellingsretter har innenbygdsjaktlag
førsteprioritet på de ledige feltene.

Sak 11.03.2015

Saksdokumenter:

Søknad om omdisponering av samlekve g/b/fnr. 238/1/589 –
Gausdal fellesdrift.


Mail fra Gausdal fellesdrift; Søknad om omdisponering av
samlekve. Datert 29.01.2015. Mottatt fjellstyrekontoret 05.02.2015.



Mail til Gausdal fellesdrift; Bekreftelse på mottatt søknad. Datert
05.02.2015. Sendt 05.02.2015.
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Brev med situasjonskart til Statskog SF, Langsua Nasjonalparkstyre
og Gausdal kommune; Ber om uttale til søknad, fra Gausdal
fellesdrift om utvidelse av samlekvea på Liomsetra i Gausdal
statsallmenning, fnr. 589. Datert 12.02.2015. Sendt 12.02.2015.



Mail fra Statskog SF v/ Håvard Lucasen; Statskogs uttalelse til
søknad om utvidelse av sankekve ved Liumseter. Datert 13.02.2015.
Mottatt fjellstyrekontoret 13.02.2015.



Brev fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen; g/b/fnr.
238/1/589 utvidelse av samlekve på Liomsetra – uttalelse. Datert
17.02.2015. Mottatt fjellstyrekontoret 19.02.2015.

Saksopplysninger:
Fjellstyret mottok den 05.02.15 søknad fra Gausdal fellesdrift vedr. omdisponering av
samlekve på Liomsetra. Sanke/sorteringsanlegget til Gausdal fellesdrift ligger på fnr. 589.
Fester er Gausdal fjellstyre. Inngjerdet areal er på ca. 16 mål. Mellom fnr. 589 og fnr. 538
ligger et inngjerdet beite som er benyttet av Gausdal fellesdrift i mange år (ca. 40 mål).
Arealet har i hovedsak blitt brukt som beite i forbindelse med sanking. Pr. definisjon er arealet
i dag å regne som utmark.
Sommeren 2014 ryddet Gausdal fellesdrift deler av arealet for einer. Arbeidet ble gjort med
gravemaskin. I den forbindelse ble muligheten for å utvide fnr. 589 diskutert. Framtidig maskinell
beiteskjøtsel og vedlikehold av kveanlegg/gjerder vil bli enklere og mere oversiktlig om hele
arealet som faktisk benyttes til kveanlegg fikk samme status.
Saken har blitt sendt til Statskog og Gausdal kommune for uttale, samt ligget ute til offentlig
gjennomsyn. Hverken kommune, Statskog eller andre har merknader til tiltaket, men Statskog ber
fjellstyret vurdere om det er riktig at fjellstyret står som rettighetshaver på festet, da det er
Gausdal fellesdrift som er bruker av arealet.
Gausdal fjellstyre og Gausdal allmenningstyre er i fellesskap eier av fjøset/lastehuset som står på
fnr. 589.
Fjellstyrets saksbehandler anser det derfor som ryddig og greit at fjellstyret fortsatt står som fester
på et utvidet fnr. 589. Leder i Gausdal fellesdrift har blitt rådført. Hun hadde ingen innvendinger
til å fortsette dagens praksis der fjellstyret står som fester og Gausdal fellesdrift som rettmessig
bruker av arealet.

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert i forbindelse med tiltaket.
§ 8 kunnskapsgrunnlaget og § 9 føre var prinsippet: Tiltaket er en videreføring av
eksisterende bruk av området.
§ 10 økosystem tilnærming og samlet belastning: Tiltaket er en videreføring av eksisterende
bruk av området.
§ 11 dekking av kostnad ved miljøskade: Ikke relevant i dette tilfellet.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Tiltaket må anses å være innenfor det som
defineres som miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
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Det aktuelle området ligger i tillegg innenfor Dokkfaret LVO. Saken er derfor også behandlet av
Langsua nasjonalparkstyre 02.03.15. De hadde ingen innvendinger til tiltaket.

Innstilling:
Iht.§ 5 i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m i statsallmenning vedtar fjellstyret å utvide fnr.
589 til å omfatte hele arealet som Gausdal fellesdrift benytter som kveanlegg i forbindelse
med slipp, tilsyn og sanking i Liumseterhamninga og Tortjønnhamninga. Gausdal fellesdrift
står som rettmessig bruker og Gausdal fjellstyre står som fester av fnr. 589.
Vedtak:

Som innstilling. Enstemmig.

Sak 12.03.2015

Oversendelse på høring - g/b/fnr 238/1/712 - Oppføring av ny DNThytte og uthus på Bødalsnysætra i Gausdal statsallmenning.
Tiltakshaver: DNT Lillehammer.

Saksdokumenter:



Brev fra Gausdal kommune; Oversendelse på høring - g/b/fnr
238/1/712 - Oppføring av ny DNT-hytte og uthus på Bødalsnysætra
i Gausdal statsallmenning. Tiltakshaver: DNT Lillehammer. Datert
11.02.2015. Mottatt fjellstyrekontoret 12.02.2015

Saksopplysninger:
DNT Lillehammer søker om å sette opp ubetjent/selvbetjent hytte ved Bødalsnysætra i
Gausdal Statsallmenning. Omsøkte hytte er på 78 m2 og frittstående uthus er på 14 m2. Det
har tidligere vært søkt om hyttetomt og punktfeste. Fjellstyret hadde ingen anmerkninger til
disse søknadene.
Innstilling:
Gausdal fjellstyre har ingen anmerkninger til oppføring av ny DNT-hytte med uthus, som
omsøkt.
Vedtak:

Som innstilling. Enstemmig.

Sak 13.03.2015

Uttalelse til Statskog (ny behandling) vedr. søknad om
bruksendring til fritidsfeste. g/b/fnr. 238/1/559.

Saksdokumenter:




Tidligere utsendte dokumenter til sak 45.10.2014.
Mail fra Statskog SF; Ber fjellstyret vurdere ny behandling - Jaktog fiskebua til Stubberud (gnr109/bnr5). Datert 13.02.2015. Mottatt
fjellstyrekontoret 13.02.2015.

Saksopplysninger:
Gausdal fjellstyre avga uttalelse til Statskog i denne saken den 28.10.2014. Nå ber Statskog
fjellstyret om å vurdere ny behandling. Kjernen i saken er om avgiftsfrie buer satt opp før
1920 kan tillates skilt fra landbrukseiendommen de tilhører, hvis eier av
landbrukseiendommen ønsker det.
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Eidfjorddommen fra 1948 har dannet praksis for hvordan disse sakene har vær håndtert.
Rundskriv MA 18/87, fra den gang Direktoratet for Statens skoger, er utformet med bakgrunn
i dommen, og har følgende retningslinjer:
-

Anerkjennelse av retten til å ha buer bygd og eid av bruksberettigede før 1920 på
avgiftsfritt feste.
Retten gjelder bare vedlikeholdt eller reparerbart byggverk.
Retten opphører hvis bygningen er så for fallen at den må anses som oppgitt.
Erklæring om avgiftsfritt feste på bu bygd før 1920 kan gis til eier av gården som
bygningen har hørt under og kan bare overføres til nye eiere av denne gården.

De tilfellene der eier av landbrukseiendom ønsker å skille jakt- og fiskebua fra
hovedeiendommen, og dermed omgjøre den til fritt omsettelig fritidseiendom er ikke
omhandlet i rundskrivet.
Fjellstyrets administrasjon oppfatter det slik at disse buene er knyttet til personer i egenskap
av å være eiere av gardsbruk. Altså en rett for garden (reel servitutt). Buene kan da ikke selges
uten sammen med eiendommen de hører innunder.
Fjellstyrets administrasjon er dermed av den oppfatning at jakt og fiskebuer oppsatt før 1920,
og som tilligger en jordbrukseiendom, skal så sant det er mulig, fortsatt følge eiendommen, og
ikke gjøres om til fritt omsettelige fritidseiendommer.
I Gausdal statsallmenning finnes det relativt mange jakt- og fiske buer oppsatt før 1920.
Statskog har i sitt register 24 avgiftsfrie jakt - og fiskebuer med tilknytning til en annen
eiendom. Mange av disse ligger ved bruksrettsvatn, der garder i Gausdal, etter forliket i 1968,
har bruksrett til fiske.
Det er grunn til å anta at de gamle fiskebuene ved de enkelte vatn var viktig dokumentasjon
da disse gardene fikk tilkjent fiskerett. Denne fiskeretten er knyttet opp mot gardsbruk, og kan
da ikke avhendes uten sammen med eiendommen rettigheten tilligger.
Eieren av garden Stubberud har ikke fiskerett, utover den rett som innenbygdsboende i
Gausdal har, men prinsippet om at jakt- og fiskehytter som er knyttet opp mot gardsbruk
fortsatt skal være det, bør nok også gjelde i denne saken.
Innstilling:
Fjellstyret opprettholder sitt vedtak i fjellstyremøte 28.10.2014, og anbefaler, overfor
Statskog, at jakt og fiskebua ved Nordbuvatnet ikke skilles fra garden Stubberud
(gnr/bnr 109/5).
Vedtak:

Som innstilling. Enstemmig.
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Sak 14.03.2015:

Saksdokumenter:

Forslag til justering av fiskeregler for Gausdal statsallmenning.
Høringsutkast.


Eksisterende fiskeregler, med forslag til endringer.

Saksopplysninger:
Det foreslås noen justeringer av eksisterende fiskeregler. Den største endringen er forslag til
nye fredningsbestemmelser. Ellers noen justeringer på garnfiskereglene.
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert i forbindelse med forslag til justering av fiskeregler.
§ 8 kunnskapsgrunnlaget og § 9 føre var prinsippet: Forslaget bygger på resultater fra
prøvefiske, tilbakemeldinger fra fiskere mm., og baserer seg på bærekraftig høsting.
§ 10 økosystem tilnærming og samlet belastning: Noe av hensikten med justering av
fiskereglene er å ta hensyn til dette.
§ 11 dekking av kostnad ved miljøskade: Ikke relevant i dette tilfellet.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: forslaget må anses å være innenfor det som
defineres som miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Ihht. fjellovens § 28 skal kommunen høres i slike saker, tillegg sendes driftsplanen på høring
til Torpa fjellstyre og Gausdal jeger og fiskeforening. Den legges også ut til offentlig
gjennomsyn på fjellstyrets hjemmeside.
Innstilling:
Fjellstyret sender forslag til justering av fiskeregler på høring til Torpa fjellstyre, Gausdal
kommune og Gausdal jeger og fiskerforening. Samtidig legges forslaget ut til gjennomsyn på
fjellstyrets hjemmeside, slik at også andre har mulighet til å komme med innspill.
Eventuelle merknader sendes til Gausdal fjellstyre innen 7. april 2015.
Vedtak:

Som innstilling. Enstemmig.

Sak 15.03.2015:

Fornyelse av avtale mellom Gausdal fjellstyre og Gausdal
bruksrettslag

Saksdokumenter:




Avtale 2013 – 2014 mellom Gausdal Bruksrettslag – Gausdal
fjellstyre.
Forslag til ny avtale 2015 – 2016 mellom Gausdal Bruksrettslag –
Gausdal fjellstyre.
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Saksbehandlers
merknader:
Avtalen er identisk med foregående avtale, med unntak av pkt. 3. Det foreslås endret til:
3. For fiskeutøvelsen gjelder følgende bestemmelser: Fisket kan utøves hele året, også i den
tid da vatna er islagt. I strømmende vatn (elver og bekker) er alt fiske forbudt i tiden fra og
med 11. september til og med 15. oktober.
På isfiske gis det tillatelse til å fiske med inntil 10 ståkroker per kortinnehaver. Støkroker skal
merkes med navn, adresse og telefonnummer.
Unntatt herfra er isfiske på Nedre Reinsjøen v/Hellebergsætra.
Innstilling:
Gausdal fjellstyre inngår ny avtale med Gausdal Bruksrettslag for perioden 2015 – 2016, med
de endringer som er nevnt i saken.
Vedtak:

Som innstilling. Enstemmig.

Sak 16.03.2015:

Oppland hjorteviltregion

Saksdokumenter:
 Oppland hjorteviltregion notat. Datert 27.02.15
 Mail fra Oppland hjorteviltregion v/ Einar Asbjørnsen; Årsmøteinnkalling. Datert
26.02.2015. Mottatt fjellstyrekontoret 26.02.2015
 Mail fra Oppland hjorteviltregion v/ Einar Asbjørnsen; Vedr. medlemskap i Dokkfløy
elgregion/oppland hjorteviltregion. Datert 26.02.2015. Datert 26.02.2015.
Saksopplysninger:
Det blir informert om saken i møtet.
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling

Vedtak:

Henvendelsen fra Oppland hjorteviltregion tas til orientering.
Gausdal fjellstyre anser seg ikke som medlem av Oppland
hjorteviltregion.
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