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SØKNADER OM TILSKUDD  

  

- Fylkesleir Ringebu 2014 ved 4H klubbene i Ringebu 

- Restaurering av Eldåbua ved Fåvang gjeterlag 

 

Vedlegg:  

 

- Brev fra 4H klubbene i Ringebu 

- Brev fra Fåvang gjeterlag 

 

 

Saksframlegg: 

 

Fjellstyret har mottatt to søknader om tilskudd.  

 

1. 4H klubbene i Ringebu skal arrangere fylkesleir i Ringebu 26.-29. juni 2014, og det 

søkes flere instanser om økonomisk støtte til måltider under arrangementet. Det ventes 

350 ungdommer i alderen 10-18 år og ca 100 ledere. Leiren skal ha tilhold rundt 

Ringebuhallen og scena i Åmillom. Blant aktivitetene er matlaging, skyting, fiske, 

ridning og fottur. Det vises til vedlegg for utfyllende informasjon. 

 

2. Fåvang gjeterlag skal restaurere Eldåbua, beliggende i Øyer kommune, men innenfor 

Fåvang gjeterlag sitt beiteområde. Bua fungerer som beboelsesrom og 

overnattingssted for gjeter og tilsynsfolk, og står åpen for allmenheten hele året.  

  

Bua skal fortsatt brukes som gjeterbu og restaureres som den står. Overbygget er fra 

1937, mens murene er fra 1700-tallet. Hovedtiltaket er å reparere og sikre murene 

under bua. Murene har delvis rast ut og er i dårlig forfatning. Disse skal ha en kvalitet 

som gjør at de fungerer som grunnmur for overbygget. Videre skal vinduer restaureres, 

pipe, trapp og ytterdør skiftes ut, og overbygget males. Prosjektet har et 

kostnadsoverslag på kr 309 000. Det vises til vedlegg for utfyllende om prosjektet og 

spesifisering av kostnader. 

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

4H har generelt som formål å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med 

ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Klubbene i Ringebu er aktive, og har også 

tidligere fått tilskudd til tiltak gjennom fjellstyret. Det tilrådes å gi et tilskudd utenom 

allmenningene. 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  18.6.2014 

Arkiv nr.: 137 

Sak nr.: 22/14 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Restaurering av Eldåbua er nødvendig. Det er relativt store kostnader ved prosjektet, blant 

annet pga lang avstand fra vei. Mye av arbeidet er tenkt utført på dugnad, i tillegg til innleid 

håndverker. Gjeterlaget har fått betydelig med SMIL-midler og støtte gjennom 

Fylkesmannen. Det er naturlig at fjellstyret bidrar til opprusting av bua. 

 

Fjellstyret har de siste årene hatt et stramt budsjett, og for 2014 er det satt av kr 5 000 til 

tilskudd.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre innvilger kr 1 000,- i tilskudd til 4H fylkesleir ved 4H-klubbene i Ringebu, 

og kr 4 000 i tilskudd til restaurering av Eldåbua ved Fåvang gjeterlag.    

 

 

 

Møtebehandling: 

 

Turi Elise Kaus meldte seg inhabil i saken. 

 

I søknaden fra 4H var det ikke vedlagt budsjett, men fjellstyrekontoret har i forkant av møtet 

mottatt budsjett med forventede inntekter og kostnader.  

 

I søknaden fra Fåvang gjeterlag forelå det et kostnadsoverslag, men ingen finansieringsplan. 

Fjellstyrekontoret ble i forkant av møtet muntlig informert om at tiltaket var så å si 

fullfinansiert med andre midler.  

 

Fjellstyret ønsker å øke foreslått støtte til 4H. Videre vil fjellstyre i denne omgang avslå 

søknad om støtte til Fåvang gjeterlag, da det gjennom tidligere henvendelse sannsynligvis vil 

bli behov for midler til vedlikehold av Samtjønnsbua.  

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre innvilger kr 2 000,- i tilskudd til 4H fylkesleir ved 4H-klubbene i Ringebu. 

Søknad om tilskudd til restaurering av Eldåbua ved Fåvang gjeterlag avslås.    

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kopi:  

BDO, Nedregate 72, Postboks 68, 2639 Vinstra 

Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos 


