d
Torpa den, 28.09.16
Fjellstyremedlemmer m/vara
Ark. 012.1
Innkalling til fjellstyremøte onsdag 04.10.2016
Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Oppsynshytta i Torpa statsallmenning, tirsdag
04.10.2016, kl. 16:00. Det vil bli servert enkel mat i møtet.
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter
selv sin vara.
Saker i Torpa Fjellstyre:
Sak 22/16:
Sak 23/16:
Sak 24/16:
Sak 25/16:
Sak 26/16:
Sak 27/16
Eventuelt

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 13.04.2016
Søknad om økonomisk støtte – Grønvolds Venner
Regler for avbestilling/tilbakebetaling for fjellstyrets tilbud
Motorferdsel i utmark – søknad om løypekjøring – Synnfjell
løypene/Lenningen løypelag
Stillingsprosent fjelloppsyn/daglig leder Torpa

Referat/diskusjonssaker
1. Orientering om status Lundseterlia jaktfelt – vedtak etter ekstraordinært møte
07.09.2016
2. Orientering om sak i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 07.09.2016 –
retningslinjer for stenging og åpning av vinterstengt kommunal veg Spåtind –
Oppsjøen
3. Regulering av årets rypejakt 2016
4. Brev angående trening av elghund i statsallmenningen

Bernt Øistad
Leder Torpa fjellstyre

Truls Vesterås
Fjelloppsyn/sekr. Torpa fjellstyre

Torpa Fjellstyre –-,Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa E-post: torpa@fjellstyrene.no. Fjelloppsyn: Truls Vesterås Telefon: 97544177

Saker i Torpa fjellstyre 04.10.2016:
Sak 22/16:

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 23/16:

Godkjenning av møteprotokoll fra 13.04.2016

Saksdokumenter:

Møtereferat fra 13.04.2016 (vedlegg)

Sak 24/16:

Søknad om økonomisk støtte – Grønvolds Venner

Saksdokumenter:

Søknad fra Grønvolds Venner, datert 15.06.2016

Saksopplysninger:

Fjellstyret har mottatt et brev fra Grønvolds Venner, på vegne av styreleder Kjell
Reidar Bakken, med en anmodning om økonomisk støtte til å opprette et
servicebygg på Grønvold.
Det vises til vedlagt søknad for ytterlig informasjon.
Et tilskudd til Grønvolds Venner bør vurderes i henhold til fjellstyrets
budsjettpost «allmennyttige formål».

Sak 25/16:

Regler for avbestilling/tilbakebetaling for fjellstyrets tilbud

Saksopplysninger:

Fjellstyret mottar iblant avbestillinger for leie av hytter, jakt- og fiskekort, og
øvrige tilbud vi har via Inatur.no. Særlig mange avbestillinger har det blitt de
seneste 2 år, som følge av fredning av rypa.
De tilbud som fjellstyret selger via Inatur.no blir alltid belastet Inaturs provisjon
for håndtering av tilbudet/salget, uavhengig av om salget avbestilles eller ikke.
Inatur tar 12,5 % provisjon for ethvert salg.
Fjellstyret har på sine salgssider for våre utleiehytter en avbestillingsregel som
lyder som følger:
«Ved feilbestilling refunderes beløpet minus 10 % provisjon og adm. gebyr.
Dersom man ikke får benyttet hytta som planlagt/booket på grunn av sykdom
eller annet, vennligst si fra i god tid. Avbestillinger tett opptil planlagt
ankomst-tidspunkt kan ikke forventes refundert.»
Dette er en regel vi har fulgt i flere sesonger, og som møter forståelse hos
personer som avbestiller sitt kjøp hos oss. De seneste 2 års fredning av rypa har
ført til flere avbestillinger av småvilt-jaktkort enn tidligere. Her har vi ikke en lik
avbestillingsregel, og har dermed tilbakebetalt fullt beløp til jegerne. I tillegg har
vi også blitt belastet Inaturs provisjon for salget, til tross for at det er avbestilt.
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En kan se at flere fjellstyrer har innført en lik avbestillingsregel for sine småviltjaktkort, som for sine hytter og andre tilbud.
Torpa fjellstyre bør derfor vurdere å innføre en lik avbestillings/tilbakebetalings-regel for samtlige tilbud vi har via Inatur.no.
Forslag til vedtak:

Fjellstyret innfører følgende avbestillingsregel for sine tilbud via Inatur.no:
For hytter:
«Kunden har rett til å avbestille leieforholdet før leieforholdet starter. Torpa
fjellstyre refunderer 80 % av beløpet ved avbestilling. Avbestillinger tett opptil
start av leieforholdet (mindre enn 5 dager) refunderes ikke.»
For småvilt-jaktkort:
«Kortkjøper og den/de vedkommende kjøper jaktkort på vegne av, er inneforstått
med at kjøpte kort ikke refunderes dersom fjellstyret før og under jakta må
innføre begrensning i jakttid, kvote og jaktområde. Om jaktstart ikke
gjennomføres (eksempelvis ved fredning av en art), refunderes 80 % av beløpet.»
For fiskekort:
«Fiskekort regnes som en tidsbestemt vare, jf. angrerettsloven, og en kan derfor
ikke forvente å få refundert beløpet ved en evt. avbestilling.»

Sak 26/16:

Motorferdsel i utmark – søknad om løypekjøring – Synnfjell
løypene/Lenningen løypelag

Saksdokumenter:

Søknad om løypekjøring i Torpa statsallmenning, datert 15.09.2016

Saksopplysninger:

Torpa fjellstyre mottok 15.09.2016 en søknad om løypekjøring sesongen 201617 i blant annet Torpa statsallmenning fra Synnfjell løypene og Lenningen
løypelag.
I henhold til fjelloven § 12 3. ledd og Torpa fjellstyres vedtak i sak 10/16 (om
søknader av vesentlig karakter) legges søknaden fram for fjellstyret til
behandling.
Iht. fjelloven § 12 3. ledd skal Statskog SF og allmenningsstyret ha mulighet til å
komme med innspill til saken før avgjørelse tas av fjellstyret. Dette forsøkes
innhentet før møtet.
Det vises til vedtak i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 07.09.2016 i
sak 49/16 – angående retningslinjer for stenging og åpning av vinterstengt veg på
kommunal veg mellom Spåtind – Oppsjøen. Det anbefales å ta punktene i dette
vedtaket, samt føringer fra Langsua nasjonalpark om kjøring i verneområdene,
med i vurderingen i av saken. Søker er videre informert om at områdene som
strekker seg inn i Gausdal statsallmenning må avklares med de.
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Sak 27/16:

Stillingsprosent fjelloppsyn/daglig leder Torpa

Saksopplysninger:

Fjellstyret har et internt møte uten sekretær i forkant angående dette.
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Referat/diskusjonssaker
1.

Orientering om status Lundseterlia jaktfelt
Fjellstyret behandlet først saken på møtet 13.04.2016, i sak 21/16, hvorpå fjellstyret innvilget
søknad fra tidligere jaktleder Tom Axel Solås. Dette resulterte i en anmodning om innsyn i
sakens dokumenter, samt en klage fra den motsatte parten, Aleksander Wogstad, 11.05.2016 og
25.05.2016.
Fjellstyret vedtok i sin klagebehandling å ikke ta klage fra Aleksander Wogstad til følge, men å
stå på vedtaket som ble fattet i sak 21/16. Siden vedtaket ikke ble endret, er det automatikk i at
klagen går videre til neste forvaltningsinstans, i dette tilfellet Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet behandlet klagesaken og sendte ut et brev til klager, og Torpa fjellstyre,
23.06.2016. Miljødirektoratet fattet i sin behandling et nytt vedtak, nemlig at fjellstyrets vedtak i
sak 21/16 oppheves, og at begge parters søknad om endring av jaktlagsammensetning avslås.
Følgen av dette ble at Miljødirektoratet forutsatte at jakta ved Lundseterlia skulle gå som
opprinnelig fastsatt i henhold til inngått kontrakt i 2015. De forutsatte videre at det opprinnelige
jaktlaget måtte selv finne en løsning, vurdere om det er mulig å fortsette jakta som det samme
jaktlaget i 2015, eller be fjellstyret om å avslutte avtalen.
Fjellstyret varslet alle parter om Miljødirektoratets vedtak i saken 07.07.2016, og minnet
samtidig om Miljødirektoratets krav til partene på jaktlaget. Med forbehold om at uenighetene
innad i jaktlaget fortsatt ville vedvare, fremsatte vi et krav til at kontrakt i henhold til
opprinnelig jaktlag i 2015 ble returnert oss/evt. annen tilbakemelding, innen 08.08.2016.
I tidsrommet som fulgte mottok fjellstyret et brev fra Tom Axel Solås, datert 23.07.2016, en
anmodning om å oppheve kontrakten for jaktfeltet. En liten stund etter dette mottok fjellstyret
en e-post fra Aleksander Wogstad, datert 04.08.2016, med en ny søknad om endring av
jaktlagsammensetning (en lagsammensetning som med unntak av et internt bytte av jaktleder,
var identisk med søknaden som opprinnelig innsendt i forbindelse med fjellstyrets sak 21/16 i
april).
Siden partene i saken ikke har greid å komme til en enhetlig løsning, jf. Miljødirektoratets
vedtak i klagesaksbehandlingen, valgte fjellstyret å oppheve kontrakten med jaktlaget ved
Lundseterlia med umiddelbar virkning. Alle parter i saken ble orientert om dette per brev og epost av 17.08.2016.
Siden det ble veldig kort tidsrom for å få på plass et nytt jaktlag på Lundseterlia, ble feltet lyst ut
på nytt via Inatur, med søknadsfrist 05.05.2016. Feltet ble lyst ut med et forbehold om
tilgjengeligheten ved tilbudet (pga pågåeende klagesak). Ettersom ikke var avklart med forrige
jaktlag, ble det ikke trukket et nytt jaktlag.
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Fjellstyret gjennomførte et ekstraordinært møte på Åmodt Vertshus 07.09.2016, for å redegjøre
status i saken, og for å håndtere klage på fjellstyrets vedtak om å oppheve kontrakten (klagen
mottatt 07.09.2016).
Fjellstyret vedtok enstemmig å ta klagen delvis til følge, og innvilget med dette søknad om
endring i jaktlagsammensetning fra de gjenværende 4 medlemmene fra det opprinnelige
jaktlaget. Videre ble kvoten for jaktfeltet justert i henhold til medlemmer på laget, fra tidligere 4
tildelte dyr, til 3 dyr. Jaktlaget v/jaktleder Aleksander Wogstad aksepterte dette, og saken anses
nå som avsluttet.
2.

Orientering om sak i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 07.09.2016 –
retningslinjer for stenging og åpning av vinterstengt kommunal veg Spåtind – Oppsjøen
Fjellstyret ble dessverre ikke gjort oppmerksom på at denne saken skulle fremlegges for HLMT
på 07.09.2016, før onsdag 31.08.2016. Det vanskeliggjorde dermed den vanlige rutinen med å
skrive innspill til slike saker ved å underveis innhente samtykke fra fjellstyremedlemmene. Det
faktum at 2 av fjellstyrets medlemmer også sitter i hovedutvalget, vanskeliggjorde dette
ytterligere.
Fjellstyret v/leder Bernt Øistad og sekretær Truls Vesterås, sendte inn vedlagte innspill til saken.
Som nevnt, beklages det at innspillene ikke ble forelagt samtlige fjellstyremedlemmer i forkant
av innsendelse, men i dette tilfellet var tiden og de øvrige faktorer som nevnt over mot oss.
Innspillene legges frem her som en orientering.

3.

Regulering av årets rypejakt 2016
Fjellstyret v/leder Bernt Øistad og fjelloppsyn Truls Vesterås, vedtok 02.09.2016, å frede årets
rypejakt 2016. Dette som følge av en moderat/dårlig kyllingproduksjon, samt Gausdal fjellstyres
vedtak om å frede også i år.
Vedtaket var i stor grad likt som ved fjorårets fredning. De som hadde kjøpt forhåndssolgte
jaktkort som inkluderer jakt på rype ble gitt følgende 3 alternativer:

1. Full tilbakebetaling av jaktkortet.
2. Tilbud om fuglehundtrening i hele statsallmenningen, fra 15. sept. til 31.10 for kr.
300,- for hele perioden (for øvrig tilbakebetaling av jaktkort).
3. Tilbud om småviltjakt på vanlig måte, med unntak av rypejakt (ingen tilbakebetaling
av jaktkortet).
Øvrig småviltjakt, herunder jakt på skogsfugl, hare og øvrige arter går som normalt, med
unntak av Fellesstrekningen hvor det IKKE tillates småviltjakt i perioden f.o.m. 1.11 t.o.m.
23.12.
4.

Brev angående trening av elghund i statsallmenningen
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Som følge av at en enkeltperson ikke ble tildelt treningsdag til en av sine elghunder under årets
fordeling av treningsdager til elghunder i Storlia, mottok fjellstyret et brev fra vedkommende,
med ulike anmodninger.
Truls Vesterås fremlegger brevet som en orientering til styret for videre tilbakemelding til
vedkommende.
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