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Torpa den, 04.10.19
Fjellstyremedlemmer m/vara
Ark. 012.1
Innkalling til fjellstyremøte og evt. befaring tirsdag 08.10.2019
Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Synnfjellporten tirsdag 08.10.2019 kl. 10:00.
Det vil bli servert mat i møtet fra Synnfjellporten.
Med et lite vær- og tidsforbehold så legges det opp til en befaring på Leikvamlægerhytta
etter møtet. Husk derfor å ta med egnede sko og klær for en rusletur inn hit (ca. 1,3 km
gange langs stien ved Storlægervatnet).
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter
selv sin vara.

Saker i Torpa Fjellstyre:
Sak 18/19:
Sak 19/19:
Sak 20/19:
Sak 21/19:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 13.06.2019
Utkast til forvaltningsplan 2019-2029 verneområdene i Langsua
Seter 52/1/148 på Lundsetrene, til Nedre Bratlien gnr. 80/7. Vurdering av
bruk i forhold til fjelloven § 22.

Eventuelt

Referat/diskusjonssaker
1. Varsel om oppstart av planarbeid Synnfjell Øst og Synnfjell Syd
2. Forsikringssak råte/stokkmaur Oppsjøhytta

Bernt Øistad
Leder Torpa fjellstyre

Truls Vesterås
Fjelloppsyn/sekr. Torpa fjellstyre

Torpa Fjellstyre – Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa - e-post: torpa@fjellstyrene.no

Saker i Torpa fjellstyre 08.10.2019:
Sak 18/19:

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 19/19:

Godkjenning av møteprotokoll fra 13.06.2019

Saksdokumenter:

Møtereferat fra 13.06.2019 (vedlegg)

Sak 20/19:

Utkast til forvaltningsplan 2019-2029 verneområdene i Langsua

Saksdokumenter:

Planutkast til forvaltningsplan (sendt ut per e-post tidligere, papirutgave
medbringes i møtet).
Forslag til innspill fra Torpa fjellstyre (medbringes i møtet).

Saksopplysninger:

Torpa fjellstyre mottok 14.07.2019 en e-post fra Langsua nasjonalparkstyre med
høringsbrev for planutkastet til forvaltningsplan 2019-2029 for verneområdene i
Langsua. Denne planen er nå på offentlig høring med svarfrist 15.10.2019.
Planutkastet er nokså omfattende og dekker de aller fleste temaer og områder
innenfor verneområdene omfattet av Langsua nasjonalpark. Planutkastet ble
sendt ut til fjellstyremedlemmene 20. september per e-post, slik at de kunne
forberede innspill til planutkastet.
Truls Vesterås har gjennomgått planutkastet og forberedt et utkast til innspill på
vegne av Torpa fjellstyre for de mest sentrale punktene som omfatter Torpa
statsallmenning og fjellstyrets virksomhet. Dette gjennomkastet gjennomgås i
møtet og åpnes for endringer/innspill fra fjellstyremedlemmene.

Sak 21/19:

Seter 52/1/148 på Lundsetrene, til Nedre Bratlien gnr. 80/7. Vurdering av
bruk i forhold til fjelloven § 22.

Saksdokumenter:

Brev av 06.09.2019 fra Jørgen Bratlien til Torpa fjellstyre med ønske om
fradeling av setereiendom (vedlagt)

Saksopplysninger:

Torpa fjellstyre har mottatt et brev fra Jørgen Bratlien datert 06.09.2019, med et
ønske om fradeling av setereiendommen på Lundsetra 52/1/148.
Jørgen Bratlien oppgir i sin søknad at det ikke lenger er aktuelt med jord til slått
i fjellet som før, og dermed ikke ser det som en nødvendighet å beholde vollen
på Lundsetra, som han har bruksrett på.
Han ønsker å avslutte festeavtalen vedrørende vollen, og ønsker samtidig å få
beholde husene på setra som hans forfedre har bygget og benyttet i generasjoner.
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Han ber avslutningsvis om at Torpa fjellstyre er positive til dette og anbefaler
hans søknad videre til Statskog.
I forbindelse med seterregistreringen i 2000 ble bebyggelsen på setra målt til
følgende areal:
- Låve: 40 m2
- Kvilebu/høsterstue: 15 m2
Arealet på setra er oppmålt til 12,7 da.
Vollen er i dag ikke i bruk av Jørgen Bratlien, men benyttes/beites av Hans
Gaukerud (som låner vollen hos Fliflet/Dahl etter avtale).
Torpa fjellstyre må behandle saken etter § 22 (frifall) i fjelloven og § 13 (løyve
til å ha hus stående på seter som er falt i det fri) i seterforskriften.
Saksbehandlers
vurdering:

Ut ifra de opplysninger som gitt i brevet fra Jørgen Bratlien datert 06.09.2019, i
tillegg til telefonsamtaler, foreligger det ingen tvil om at setereier er inneforstått
med at setra er falt i det fri. Således er setra å anse som falt i det fri, jf. § 22 i
fjelloven.
Fjellstyret avgjør hva som videre skal skje med bebyggelsen på setra og
setervollen: Det foreligger ingen tungt avveiende grunner for å lyse ut setra som
ledig for andre med bruksrett, ei heller har fjellstyret innkomne søknader fra
andre bruksberettigede som ønsker seter. Setereier søker om å få beholde
bygningene på setra, noe seterforskriftens § 13 gir en åpning for på setrer som er
vedtatt falt i det fri. Dette er en god løsning som bevarer bygningene som
landbruksbygg og som sørger for at lange tradisjoner tilknyttet gårdsbruk i bygda
blir bevart.
Som nevnt er ikke setervollen i bruk av setereier per i dag. Etter en eventuell
frilegging bør Torpa fjellstyre ta en vurdering av hva som bør skje med
setervollen.

Forslag til vedtak:

Ut ifra de opplysninger som gitt i brevet fra Jørgen Bratlien datert 06.09.2019, i
tillegg til telefonsamtaler, foreligger det ingen tvil om at setereier er inneforstått
med at setra er falt i det fri. På bakgrunn av dette vedtas seter 52/1/148 på
Lundsetrene, til Nedre Bratlien gnr. 80/7 som falt i det fri, jf. § 22 i fjelloven.
Torpa fjellstyre vil anbefale at Statskog gir Jørgen Bratlien tillatelse til å ha
bygningene på setra stående uten avgift for 10 år om gangen, jf. § 13 i
seterforskriften. Denne retten skal knyttes til eiendommen og kan ikke skilles fra
den.
Når frilegging av setra er trådt i kraft, vil Torpa fjellstyre avgjøre hva som skal
skje med setervollen.
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Referat/diskusjonssaker:
1.

Varsel om oppstart av planarbeid Synnfjell Øst og Synnfjell Syd
Torpa fjellstyre mottok 02.10.2019 et varsel fra Nordre Land kommune om
oppstart av planarbeid innenfor kommunedelplanområdene Synnfjell Øst og
Synnfjell Syd.
Det er oppstart av arbeid med utbyggingsavtaler for fellestiltak og
utbyggingsavtaler for vann og avløp som det nå varsles om.
Ut fra informasjonen gitt i oppstartsvarselet er det lite å lese om områder i
Torpa statsallmenning som berøres. Det avventes mer informasjon fra
kommunen om dette etter hvert.

2.

Forsikringssak råte/stokkmaur Oppsjøhytta
Det ble i våres/forsommer oppdaget råte på gulvet/deler av vegg på
Oppsjøhytta (sør-øst veggen mot uthuset). Fjellstyret er forsikret gjennom Eika
Forsikring og har i tillegg forsikring via Norsk Hussoppforsikring for
Oppsjøhytta.
Etter befaring med takstmann ble det i tillegg til råten oppdaget store mengder
stokkmaur på stedet, det ble antydet at de hadde fått etablert seg på grunn av
råten. Truls Vesterås har gjennomført flere befaringer med takstmenn, samt
saneringsmannskap for stokkmaur på hytta. Det har også gått med mye tid og
telefoner ovenfor Norsk Hussoppforsikring.
Etter mye frem og tilbake mottok vi i starten av september et svar fra Norsk
Hussoppforsikring der de opplyser om at de vil dekke/gi erstatning for 70 % av
den estimerte skaden, dvs. inntil kr. 49 375,-.
Truls Vesterås har også hatt med Per Ole Lunde på befaring angående skaden
på hytta. På grunn av arbeidet og den sene bekreftelsen fra forsikringsselskapet
angående skaden, er det vanskelig å gjøre utbedringer før til våren. Hull i
veggen er dekket til og sikret med presenning per i dag.
Det legges opp til utskifting av kledning, papp, isolasjon og vindu med
vannbrett på sør-østre yttervegg på Oppsjøhytta. Gulvet i stua må byttes, i
tillegg til noe panel inne under vindu. Det er behov for hjelp til dette arbeidet
som foreslås påbegynt kommende vår.
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