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Særutskrift

OPPDAL KOMMUNE
Vår dato
21.05.2021

Vår referanse
GRAA/2021/15-21

Deres referanse

Vår saksbehandler
Gro Aalbu

Direkte telefon
91896051

Deres dato

Rune Hindseth
Nerskogvegen 198
7340 Oppdal

Tilsagn om støtte til film og historisk dokumentasjon.
Viser til din søknad av 23.04.2021 om støtte til innkjøp av filmutstyr, samt redigering. Søknaden ble
behandlet i Oppdal formannskap, sak 21/44, i møte den 11.05.2021. Vedlagt følger særutskrift av
ovennevnte sak.
Vedtaket ble som følger:
Formannskapet imøtekommer søknad fra Rune Hindseth og bevilger kr 15.000 fra formannskapets
tilleggsbevilgningskonto.
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis ved dokumentert regnskap for prosjektet.
Du har rett til å klage på vedtaket i henhold til Forvaltningsloven §28. Frist for klage er 3 uker fra den
dagen du mottar vedtaket. Klagen skal sendes til Oppdal kommune. Du har også rett til å se sakens
dokumenter, og du har rett til å få nærmere veiledning om retten til å klage, framgangsmåten og reglene
for saksbehandling. Ta i så fall kontakt med Oppdal kommune.

Et flott tiltak og absolutt nødvendig for å få dokumentert et pelsdyr-år. Tilskuddet utbetales ved
framlegging av bilag som dokumenterer utgiftene i prosjektet.
Lykke til med filmingen -

Med hilsen

Gro Aalbu
fagleder landbruk, miljø og kultur
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Postadresse
Inge Krokanns veg 2
Telefon
7340 OPPDAL
Telefaks
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset
72 40 10 00
72 40 10 01

Bankgirokonto
4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.
964 983 003
6345 06 16348

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Gro Aalbu

GRAA/2021/15-11/223

Behandles av
Formannskapet

Utvalgssaksnr
21/44

Møtedato
11.05.2021

Søknad om støtte til film og historisk dokumentasjon.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Rune Hindseth søker pr. 23.04.2021 om tilskudd til innkjøp av filmutstyr for å filme gjennom året på
revfarmen. Hindseth opplyser at det nå er kun to revfarmere igjen med drift i Norge, en på Gjøvik og han
selv som eneste i Oppdal. Målet er å dokumentere ett år på revfarmen, for å ta vare på de faktiske
forhold og historien videre.
Kostnad:
Kamerautstyr kr 5.500
Redigering kr 20.000
I tillegg kommer eget arbeid med daglig filming.
Det søkes om et tilskudd på inntil 15.000. Resten finansieres med egeninnsats og egne midler.
Søknaden legges fram for formannskapet, for evt. bevilgning av tilskudd fra formannskapets
tilleggsbevilgningskonto.
Vurdering
Det er i år siste året med drift på Gorsetmoen av snart 100 år med pelsdyrhistorie i Oppdal. Oppdal
pelsdyralslag ble stiftet i 1924 og på det meste har det vært over 70 pelsdyrfarmere i kommunen. Fra
1970-tallet samlet alle seg på Gorsetmoen, eller Revmo som det fort ble kalt lokalt. I Oppdal var det stort
sett rev i ulike varianter, med litt minkoppdrett i kortere perioder.
I juni 2019 vedtok Stortinget lov om forbud mot hold av pelsdyr, gjeldende fra 2025. Pr. januar 2018 var
det 16 pelsdyroppdrettere i Oppdal, de fleste av disse pelset ned nå ved årsskiftet 2021. Hindseth er
derfor den siste som driver i historien.
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø for Oppdal skal endelig vedtas i kommunestyret 6.mai.
Som tiltak 3 i handlingsdelen er følgende foreslått: «Gå i dialog med Fjellregionen pelsdyralslag for å
sikre ivaretakelse og formidling av 100 års pelshistorie». Søknaden er i tråd med handlingsdelen i
kommunedelplanen.

Det søkes om inntil kr. 15 000,- i støtte for å dokumentere ett reveår. Kommunedirektøren foreslår at
tiltaket støttes som en oppfølging av tiltak i kulturminneplanen.
Dersom formannskapet ønsker å støtte tiltaket, tilrår kommunedirektøren bruk av formannskapets
tilleggsbevilgningskonto for 2021.
Kommunedirektørens tilråding
Oppdal formannskap imøtekommer søknad fra Rune Hindseth og bevilger kr 15.000 fra formannskapets
tilleggsbevilgningskonto.
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis ved dokumentert regnskap for prosjektet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.05.2021

Behandling

Vedtak
Kommunedirektørens tilråding vedtas enst.
Vedtaket blir som følger:
Formannskapet imøtekommer søknad fra Rune Hindseth og bevilger kr 15.000 fra formannskapets
tilleggsbevilgningskonto.
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis ved dokumentert regnskap for prosjektet.

