Torpa den, 28.01.14
Fjellstyremedlemmer m/vara
Ark. 012.1
Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 04.02.2014
Det innkalles til fjellstyremøte i Torpa fjellstyre, tirsdag 04.02.2014 kl. 10:00 ved vertshuset
Åmot i Torpa. Det blir først et fellesmøte med Gausdal fjellstyre, med felles lunsj kl. 11:30.
Separate fjellstyremøter i etterkant av dette.
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter selv
sin vara.
Saker på fellesmøte med Gausdal:
-

Fornying av beiteleiekontrakt Fram reinlag BA
Avtale salg/kjøp av tjenester mellom Gausdal og Torpa fjellstyrer 2014
Felles småviltjaktregler
Evt. 1: Vurdering av mulighet for bruk av motorbåt på Dokkfløy
Evt. 2: Regler elghund-trening Fellesstrekningen

Saker i Torpa Fjellstyre:
Sak 01/14:
Sak 02/14:
Sak 03/14:
Sak 04/14:
Sak 05/14:
Sak 06/14:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 13.11.2013
Kvannlia seter
Fornying av beiteleiekontrakt Fram reinlag BA
Årsmøte for fjellstyrene i Oppland
Sikkerhetsdokumentasjon motorsag/ryddesag

Referat/diskusjonssaker:
1. Utfordringer med utleiebåter
2. Beregnede festeinntekter for Torpa fjellstyre

Vel møtt!
Kari Bjørkeli
Leder Torpa fjellstyre

Truls Vesterås
Fjelloppsyn/sekr. Torpa fjellstyre

Torpa Fjellstyre –-,Nord-Torpvegen 375, 2881 Aust-Torpa E-post: torpa@fjellstyrene.no. Fjelloppsyn: Truls Vesterås Telefon: 97544177
Leder: Kari Bjørkeli - 2881 Aust-Torpa. Telefon: 91756395

Saker i Torpa fjellstyre 04.02.2014:
Sak 01/14:

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 02/14:

Godkjenning av møteprotokoll fra 13.11.2013

Saksdokumenter:

Utsendte møtereferater.

Sak 03/14:

Kvannlia seter

Saksbehandlers
kommentar:

Det vises til vedtak i sak 39/13 om frifall av Kvannlia seter, hvorpå
Torpa fjellstyre enstemmig vedtok at Kvannlia seter vurderes som falt i
det fri etter vilkårene i § 22 i fjelloven. I samme sak vedtok Torpa
fjellstyre at saken oversendes Statskog SF og regional
kulturminnemyndighet for uttalelse, jf. § 12 i forskrift om seter og
tilleggsjord m.m. i statsallmenning.
Statskog SF sendte følgende uttalelse pr. e-post 02.12.2013:
«Seterbygningene på Kvannlia seter er svært forfalne, og det vil være en
omfattende prosess å heve bygningenes tilstand til et brukbart nivå. Slik
situasjonen er nå utgjør bygningene en risiko for beitedyr. Statskog anbefaler
derfor at bygningene bør ryddes ned og fjernes. Dersom fjellstyret gjør slikt
vedtak vil Statskog etter seterforskriftens § 13 følge opp saken og eventuelt
sette frist for rydding.»

Oppland fylkeskommune ved Kulturarvenheten sendte følgende
uttalelse pr. e-post 02.12.2013:
«Oppland fylkeskommune ved Kulturarvenheten støtter fjellstyrets vedtak av
13.11.2013. Vi har ingen øvrige merknader i saken.»

I henhold til § 13 i forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i
statsallmenning avgjør fjellstyret om hus eller anlegg skal fjernes eller
ikke. Når et slikt vedtak er endelig har Statskog SF ansvaret for videre
oppfølging.
Forslag til vedtak:

Denne saken legges frem uten forslag til vedtak.

Sak 04/14:

Fornying av beiteleiekontrakt Fram reinlag BA

Saksdokumenter:

#

Saksbehandlers
kommentar:

Forslag til beiteleiekontrakt (vedlagt)

Torpa fjellstyre v/Kari Bjørkeli og Per Ole Lunde deltok 7. januar 2014
på et forberedende møte med Fram reinlag BA og Gausdal fjellstyre for
å få i stand en ny beiteleie avtale. Tidligere avtale utgikk i 2005.
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Forslag til vedtak:

Torpa fjellstyre vedtar beiteleiekontrakt mellom Fram reinlag BA og
Torpa og Gausdal fjellstyrer som nærmere beskrevet i forslag.

Sak 05/14:

Årsmøte for fjellstyrene i Oppland

Saksbehandlers
kommentar:

Årsmøtet for fjellstyrene i Oppland finner sted på Nordseter Fjellstue og
Hytter onsdag 8. og torsdag 9. april 2014. Fåberg fjellstyre stiller som
lokalt vertskap.
Programmet i detalj er ikke klart ennå, men vil bl.a. innholde disse
temaene:
- Økonomi – statlige rammebetingelser og fjellstyrenes økonomi
- Fjellstyrene i forhold til kommunesammenslåinger
- Inatur
- Nytt fra Fjellstyresambandet
- Gruppearbeid på arbeidsprogrammet til Fjellstyresambandet til
Landsmøtet 5. og 6. juni
- Nytt fra Statskog
- Formelt årsmøte for Fjellstyrene i Oppland
Priser/overnattingsmuligheter:
Nordseter Fjellstue og Hytter har 24 hotellrom og 18 hytter med plass til
inntil 5 personer (3 soverom inkl. hems)
Pris inkludert overnatting med frokost, 2 lunsj, kaffe/frukt i pauser er
kr. 745,- i enkeltrom og kr. 540,- i hytter forutsatt minst 2 personer.

Forslag til vedtak:

Denne saken legges frem uten forslag til vedtak.

Sak 06/14:

Sikkerhetsdokumentasjon motorsag/ryddesag

Saksbehandlers
kommentar:

Det vises til tidligere diskusjoner om dokumentert sikkerhetsopplæring
for fjelloppsynet i forbindelse med bruk av motorsag/ryddesag.
Dokumentert sikkerhetsopplæring vil være nødvendig i forhold til
forskrifter gitt av Arbeidstilsynet og for å kunne gjennomføre rydding i
statsallmenningen, samt vedhogst til våre utleiehytter.
Skogbrukets Kursinstitutt på Biri gjennomfører et sikkerhetskurs for
ansatte i Gjøvik kommune i februar, hvor vi har muligheten til å delta.
Kurset på Gjøvik gjennomgår sikkerhetsopplæring i bruk motorsag og
ryddesag, og foregår i perioden 18. – 20. februar på Gjøvik.
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Pris for deltagelse ved kursene er: kr. 1520,- (motorsag) og kr. 680,(ryddesag), til sammen kr. 2200,-. Kursene vil foregå på dagtid, det vil
ikke være behov for overnatting.
Forslag til vedtak:

Torpa fjellstyre dekker fjelloppsynets deltagelse ved kurset, samt reise
til/fra kursstedet (Gjøvik).

Referat/diskusjonssaker:
1. Utfordringer med utleiebåter
Truls Vesterås oppsummerer kort.
2. Beregnede festeinntekter for Torpa fjellstyre
Per Ole Lunde har vært i møte med Statskog og gjennomgått beregnede festeinntekter
for Torpa fjellstyre i perioden 2012-2015.
Per Ole orienterer videre.
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