Arbeidsplan fjelloppsyn i Torpa statsallmenning 2015
Administrasjon/saksbehandling/møter/kurs mm gjennom året:
Behandling og oppfølging av post, journalføring, telefoner, e-post og arkivering kontinuerlig.
Svar på høringer, rapporteringer, søknader om midler, lage budsjettforslag mm. Holde seg
oppdatert med aktuelle lovverk, forskrifter, kommunale planer mm.
Daglig føring av dagbok, timelister, kjørelister.
Svar på tlf-henvendelser utenom vanlig arbeidstid (helger, ferier, kvelder).
Forberede saker og innkalling til styremøter, sekretærfunksjon på styremøter, skrive og sende
ut møtereferat og brev til involverte i sakene.
Deltakelse på årsmøte Fjellstyrene i Oppland, kurs BP, og evt. andre møter/kurs/seminar.
Oppdatere hjemmeside.
Oppdateringer/oppfølging INATUR. Markedsføring av fjellstyrets tilbud (hytter, fiske, jakt).
Utarbeide planer: utsetting av fisk, arbeidsplan, vedlikeholdsplan med mer.
Årsmelding for 2015.
Administrere trykking (bestille trykking fiskekort april) og salg av kort, kart, utleie. Følge opp
kortutstedere (ca 40 besøk/år). Informere utstederne om regler, vedtekter og priser.
Oppsummere salg av kort, kart og utleie. Lage oversikt til regnskapsfører over kortsalg,
kartsalg, utleie, bankinnskudd mm.
Annonsere småviltjakt (ca 1.mars), behandle søkere, trekning av jakt, sende ut kort. Det
samme med trekning av treningskort for elghund (annonsere ca 1. juni). Oppsummere
fangststatistikk.
Lage nye informasjonsplakater til oppslagstavlene. Tekst og laminering.
Lage plakater natursti for barn ved Folungtjernet/Handicapdammen. Oppsummere
svarskjema, sende ut premier.
Administrere og fakturere utleie av hytter (utenom Inatur).
Administrasjon av elgjakt.

Feltarbeid vinter:
Oppsyn i allmenningen. Hovedsaklig oppsyn isfiske på Sæbu-Røssjøen (etter hvert flere vatn)
motorferdsel og oppsyn med trening fuglehund. Vanligvis en tur vinterferie, en tur påskeferie
og evt romjul.

Ettersyn Folungtjernhytta, Røssjøkollhytta og Lenningshytta. En til to turer pr. vinter
(kombinert med oppsyn). Måke tak på oppsynshytta.
Etterfylle ved og annet utstyr Lenningshytta. Oppfølging i takt med utleie.
Trekkelgregistreringer. Registrering av kryssende elgspor (Gausdal fjellstyre)
Kjøring av langved og propan til Røssjøkollhytta (leie hjelp til scooterkjøring)

Feltarbeid vår/sommer/høst:
Mai/juni
Legge ut båtene. Jevnlig vedlikehold og fortløpende reparasjoner av hull, ødelagte/manglende
keiper, årer mm. Legge ut årer, keiper, nøkler og vester på utleiestedene. Vester ligger ute.
Vurdere alternativt utleiesystem for øvrige utleiebåter ved Sæbu-Røssjøen.
Tømme og vaske utedoer. Mindre vedlikehold på doene. Rydde kratt og vegetasjon rundt.
Sette ut sikruse Synnfjorden? (avventer fortsatt ønsker grunneiere om dette, det har vært
diskusjon rundt effektiviteten av fisket med storruse. Rusa ble ikke benyttet i 2013-14, da rusa
måtte repareres etter slepphendt inntaking fra 2013).
Videreutvikle plass for campingvogner ved Røssjørompa – følge opp skilting.
Beise benker/bord (stort sett à jour).
Sette opp nye plakater naturstien ved Folungtjerna.
Sette opp skilt langs vegene.
Skifte oppslag og kart på oppslagstavlene.
Rydde natursti ved Skardberget/evt.vedlikehold på tavler.
Utsetting av fisk Handicapdammen og Settefiskdammen.
Utsetting av fisk resten av vatna. Dugnad i forbindelse med fjellstyremøte.
Ørekytefangst.
Vasking av utleiehytter (hvis nødvendig).
Juli
Ørekytefangst, ta opp rusene.
Merking av turstier ved behov. Merke og rydde ferdig sti fra Lenningen mot Lundsetra.
Etterse nye skiltbehov i enkelte kryss. Merke stien opp til Olaputten bedre på noen plasser.
Kalke utedoene, evt vasking.

Spesielt oppsyn med camping i forbindelse med fellesferie.
August - oktober
Administrere rypetaksering og delta på takseringa (kombineres med oppsynstur).
Hente inn fiskekortblokker, legge ut jaktkort.
Rydding av kratt ved rasteplasser, fiskeplasser, utedoer, hytter mm.
Ved mulighet - Forbedre gytemuligheter på enkelte gytebekker. Lage kulper og tilføre
gytegrus.
Forberedelser og planlegging av småviltjakt og elgjakt.
Evt. prøvefiske Sæbu-Røssjøen i samarbeid med Etnedal kommune. Evt. prøvefiske i annet
vatn.
Oppsyn og kontroll med småviltjakt. Mye informasjonsvirksomhet og telefoner i forbindelse
med jakta.
Oppsyn og kontroll i forbindelse med elgjakta. Veiing av dyr, oppfølging ettersøk, innsamling
av kjever, oppsøke elgfall. Informere og bistå elgjaktlag om nødvendig.
Ha spesiell oppsyn med bekker og evt. uregelmessigheter i gytetida.
Legge opp båter for vinteren, hente inn årer, vester mm. Vedlikehold og reparasjon.
Undersøke sikoppgang i Lenna.

Arbeid gjennom hele sommersesongen/i løpet av sommeren
Fiskeoppsyn, kontroll og informasjon i statsallmenningen og anslagsvis 6-7 oppsynsturer i
Synnfjellet. Generell oppsyn med motorferdsel, bålbrenning, båndtvang, campingvogner mm.
Behov for økt oppsyn i Synnfjellet i forbindelse med innføring av nye fiskeregler.
Oppsyn og tilrettelegging i forbindelse med verneområder (salg av tjenester SNO).
Vedlikehold av bord, benker, oppslagstavler, utedoer, hytter, uthus med mer i henhold til
vedlikeholdsplanen. Arbeid utføres av fjelloppsyn.
Etterfylle ved og annet utstyr Lenningshytta. Oppfølging i takt med utleie.
Undersøke og reparere Folungtjernhytta med tanke på hyttas vandring/sig. Arbeidsdugnad i
forhold til oppjekking og bedre fundamentering. Pusse og lakke gulv i hytta.
Sluttføre restaurering av Handicapanlegget.
Beise uthus Røssjøkollhytta.
Reparere del av tak på Oppsjøhytta.

Beise vindskier Oppsjøhytta.
Skifte vindskier uthus Storlibua.
Hogging av ved til oppsynshytta, og våre utleiehytter. Legge opp ved til Røssjøkollhytta.
Behov for dugnadshjelp til dette. Et stadig økende behov for mer ved på samtlige utleiehytter.
Rydde søppel på rasteplasser, langs veger og tømme søppel ved Handicapdammen.
Tømme selvbetjeningskasse, etterfylle med kort på utsalgsplasser, tømme vegkasse
Mannstadlivegen og etterfylle bombilletter. Oppsyn og billettkontroll ca. 2 turer iløpet av
sesongen.
Utleiehyttene. Etterfylle og komplettere med nødvendig utstyr. Mindre reparasjoner og
vedlikehold. Vaske kjøkkenhåndklær og kluter. Rydde.
Båter. Øsing av båtene ved Sæbu-Røssjøen, nødvendig vedlikehold, jevnlig oppsyn med båten
på Dokkfløy i forhold til vannstandsendringer.
Arbeidsoppgaver der arbeidskraft kjøpes fra/byttes med Gausdal fjellstyre:
- Elgtrekkregistreringer
- Evt. bistand enkelttilfeller ved ferie/sjukdom fjelloppsyn
- Evt. andre mindre påkommende oppgaver
- Vedlikehold og oppsyn (ved bytte av arbeidskraft)

