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1/2019 13.2.19 Slidre Harald Ranum 

 
Søknad om sletting av lån til FOSA SA 
FOSA er det felles fiskeanlegget som fjellstyra i Oppland har. I 1992/1993 og 2002/2003 var den 
økonomiske situasjonen så vanskeleg at deleigarane måtte lånet fiskeanlegg pengar for å redde bedrifta frå 
konkurs. Dei siste 10 åra har drifta betra seg fordi all reguleringsutsetting no blir levert ut frå anlegget. 
Økonomien for anlegget er bra, men det blir store utfordringar om lånet skal betalast tilbake. Dei 10 
deleigarane har fått søknad frå FOSA SA om å slette gamalt lån frå 1992 og 2002, samla på kr 1.070.000. 
Vestre Slidre fjellstyret har lånt bor kr 80.000 i 1993 og kr 50.000 i 2002, samla kr 130.000. Dei største 
fjellstyra har lånt bort tilsvarande sum, medan dei mindre berre har lånt bort kr 80.000.  

 
Brev datert 16.1.19 frå FOSA SA:  
Til andelshaverne i FOSA SA: Dovre fjellstyre, Lesja fjellstyre, Ringebu fjellstyre, Øyer fjellstyre, Gausdal 
fjellstyre, Torpa fjellstyre, Øystre Slidre fjellstyre, Vestre Slidre fjellstyre, Fåberg fjellstyre, Ringsaker jakt og 
fiskeområde. 
 

Anmodning om sletting av lån 
FOSA SA er et samvirkeforetak som startet opp virksomheten i 1989. FOSA ble i utgangspunktet startet for å 
ha et felles settefiskanlegg for fjellstyrene i Oppland og Ringsaker jakt og fiskeområde. Hver andelshaver 
betalte inn kr 50 000,- i andelskapital, og andelene i FOSA er dermed fordelt likt med 10 % for hver av de 10 
andelshaverne. 
Formålet med settefiskproduksjonen var først og fremst å skaffe settefisk til andelshaverne, men også å 
kunne tilby fisk for salg til andre potensielle kunder. 
 

De første årene FOSA ble drevet kjøpte andelshaverne betydelig mere fisk hvert år enn de gjør i dag, men 
det var allikevel vanskelig å få driften til å gå rundt økonomisk. I 1992/93 var bedriften i en slik situasjon at de 
var nødt til å skaffe økonomiske midler for å unngå konkurs. Andelshaveren lånte da ut til sammen kr 720 
000,- til FOSA for å redde bedriften. Det ble ikke avtalt renteberegning eller nedbetaling av lånene. I 2002/03 
var FOSA igjen i samme situasjon. Andelshaverne lånte da ut til sammen kr 350 000,- for å redde bedriften. 
Heller ikke på disse lånene ble det avtalt renteberegning eller nedbetaling. I tillegg til lånene som ble gitt i 
disse to omgangene ble det gitt driftstilskudd fra noen andelshavere og andre kjøpte ekstra mye fisk enkelte 
år for å bidra økonomisk.  
 

Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) jobbet en årrekke med vassdragsvise 
kultiveringsplaner. Dette trådde i kraft fra 2009, og innebar at FOSA bare kan levere fisk til Dokka og 
Begnavassdraget fra anlegget i Torpa. For å ha mulighet til å levere fisk til Lågenvassdraget inngikk FOSA 
avtale om leie av Fossåa fiskeanlegg. I forbindelse med at vassdragsvise kultiveringsplaner ble innført, 
mistet FOSA en del leveranser som ble liggende utenfor den nye sonen. Samtidig ble regulantenes store 
anlegg på Reinsvoll nedlagt, og dette medførte at FOSA fikk mange nye leveranser til regleringsmagasiner 
innenfor Dokka, Begna og Lågen vassdragene. I den forbindelse ble det nødvendig med utbygging av 
anlegget i Torpa, og FOSA hadde igjen behov for å låne penger for å finansiere utbyggingen. I motsetning til 
tidligere var nå utsiktene for at FOSA skulle gå med overskudd gode. I tillegg til lån fra banken og forskudd 
fra Foreningen for Begnavassdragets regulering (FBR), lånte 6 av andelshaverne ut til sammen kr 550 000,- 
til FOSA i 2007. Det ble avtalt at lånene skulle rente beregnes med 3% rente fra første dag, og at 
nedbetalingen skulle starte fra 2010. I 2018 var lånene fra 2007 ferdig nedbetalt.  
 

Hva som skal skje med lånene fra 1992/93 og 2002/03 har blitt tatt opp på årsmøtet til FOSA ved flere 
anledninger. Sist saken ble diskutert ble det bestemt at det skal tas stilling til når lånene fra 2007 er ferdig 
nedbetalt. Med bakgrunn i dette diskuterte styret i FOSA denne saken på styremøte i november 2018. Styret 
i FOSA var enige om at andelshaverne i begge disse tilfellene var nødt til å bidra økonomisk om FOSA ikke 
skulle gå konkurs, og andelshaverne fortsatt skulle ha mulighet til å kjøpe fisk. Slik sett var disse lånene 
nærmest å se på som et driftstilskudd for å berge bedriften gjennom to økonomiske kriser. 
 

Styret i FOSA vil med dette anmode om at lånen fra 1992/93 og 2002/03 slettes fra andelshavernes 
regnskap. Styret i FOSA ønsker videre at alle andelshavere tar opp dette som en sak i sitt styre, og at hvert 
enkelt styre fatter vedtak. Det er en forutsetning at alle behandles likt i denne saken, og målet er derfor at det 
kan kommes frem til en felles beslutning. Saken vil bli tatt opp på årsmøtet til FOSA i 2019, og alle 
andelshavere oppfordres til å stille der. 
 
FOSA er det einaste anlegget som er godkjent for levering til vårt område og det er derfor avgjerande at 
anlegget kan levera settefisk også i framtida. Fjellstyret har i praksis oppfatta lånet som tapt og ein har skrive 
ned lånet til kr 1 i rekneskapet for fleire år sidan. 
 
Framlegg til vedtak:  
Fjellstyret vedtek å slette lånet til FOSA på vilkår av at dei andre deleigarane gjer tilsvarande vedtak.  
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Nye opplysningar:  
FOSA har den 12.2.19 opplyst at ein av lånetakarane har fått tilbakebetalt heile lånet (130.000) og ein har 
fått fisk for delar av beløpet (40.000). Det blir også opplyst at nokon har gjeve driftstilskot eller kjøpt ekstra 
mykje fiske. Det er vanskeleg å behandle saka når det ikkje er ei fullstendig oversikt kva dei ulike fjellstyra 
har bidrege med.  
 
 
Vedtak: 
Fjellstyret vedtek å gi driftsstøtte til FOSA avgrensa til kr 130.000 på vilkår av at dei andre fjellstyra som er 
andeleigarar bidreg med tilsvarande beløp. Dritsstøtte blir å rekne mot lån som fjellstyret tidlegare gjeve 
FOSA:  
 
Vedtaket er samrøystes.  
 
 
Etter § 10 i fjellova tek fjellstyrevedtaket til å gjelde 4 veker etter at det er gjeve melding om vedtaket.  
 
I følgje §28 i forvaltningsloven kan vedtaket klagast over. Parter har rett til innsyn i saksdokument. Eventuell 
klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre innan 3 veker frå mottak av dette vedtak.  
 
 
Vestre Slidre fjellstyre den .19  
 
 
Harald Ranum  
sekretær  
 
Utskrift: FOSA SA 

 
 
 


