d
Torpa den, 11.03.16
Fjellstyremedlemmer m/vara
Ark. 012.1
Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 15.03.2016
Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Nordre Land rådhus, Dokka, tirsdag
15.03.2016 kl. 18:00. 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 01/16:
Sak 02/16:
Sak 03/16:
Sak 04/16:
Sak 05/16:
Sak 06/16:
Sak 07/16:
Sak 08/16:
Sak 09/16:
Sak 10/16:
Sak 11/16:
Sak 12/16:
Sak 13/16:
Sak 14/16:
Eventuelt

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 24.11.2015
Årsmelding 2015
Regnskap 2015
Budsjett 2016
Arbeidsplan 2016
Elgkvoter 2016
Elgjakt – priser
Hytteutleie - priser
Delegering av myndighet – endring i fjelloven § 12
Tjenestekjøp fra SNO til Torpa fjellstyre - verneområder i Oppland
Tjenestekjøp fra Torpa fjellstyre til Kistefos Skogtjenester AS –
verneområder i Oppland
Søknad om økonomisk støtte til drift av skiløyper i Vest-Torpa
Møteplan 2016

Referat/diskusjonssaker
1. Leieavtale vedrørende fiskerett i Sæbu-Røssjøen

Bernt Øistad
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

Saker i Torpa fjellstyre 15.03.2016:
Sak 01/16:

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 02/16:

Godkjenning av møteprotokoll fra 24.11.2015

Saksdokumenter:

Møtereferat fra 24.11.2015 (vedlegg)

Sak 03/16:

Årsmelding 2015

Saksdokumenter:

Forslag til årsmelding 2015 (vedlegg)

Saksopplysninger:

Truls Vesterås går gjennom forslag til årsmelding for Torpa fjellstyre 2015 i
møtet.

Sak 04/16:

Regnskap 2015

Saksdokumenter:

Resultatregnskap Torpa fjellstyre 2015 med noter (medbringes på møtet)

Saksopplysninger:

Kasserer Per Ole Lunde går gjennom regnskap for Torpa fjellstyre 2015 i møtet.
Revisjonsberetning er i skrivende stund ikke ferdig fra revisor.

Forslag til vedtak:

Regnskap for Torpa fjellstyre 2015 vedtas, med forbehold om at
revisjonsberetning godkjennes. Årsmelding og regnskap for Torpa fjellstyre 2015
oversendes Statskog og NFS.

Sak 05/16:

Budsjett 2016

Saksdokumenter:

Budsjettforslag Torpa fjellstyre 2016 (vedlegg)

Saksopplysninger:

Forslag til budsjett er satt opp og utarbeidet av daglig leder i samarbeid med
kasserer Per Ole Lunde. I samme oversikt finnes vedtatt budsjett for 2015, samt
resultater for 2015 (inntekter).
I budsjettforslaget er det også tatt høyde for en reparasjon/utbedring av
grunnpilarer/gulv på Folungtjernhytta i løpet av 2016, samt oppfølging av
fjorårets vedtak om investering i snøscooter til arbeidsoppgavene i fjellstyret.
Salg av tjenester til SNO i forbindelse med verneområdene innenfor
statsallmenningen er ennå ikke avklart for kommende sesong, men det er
signalisert at summen vil være tilsvarende som i 2015.
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Sak 06/16:

Arbeidsplan 2016

Saksdokumenter:

Forslag til arbeidsplan 2016 (vedlegg)

Saksopplysninger:

Arbeidsplanen viser arbeidsoppgaver for daglig leder/fjelloppsyn i Torpa
fjellstyre som må eller bør gjøres gjennom året, både administrasjon og
feltarbeid. Noen av oppgavene må prioriteres høyere enn andre. Videre er noen
av oppgavene som beskrevet i forslaget gjengangere fra tidligere, som følge av at
de er kontinuerlige oppgaver eller at det ikke ble tilstrekkelig tid til å
gjennomføre de i løpet av fjoråret.
Det er også satt opp en oversikt over arbeidsoppgaver som tidligere er innkjøpt
fra Gausdal fjellstyre, iht. avtale. Det kan være aktuelt å kjøpe inn noen av disse
tjenestene også i år, men som diskutert på fellesmøtene med Gausdal, bør likt
kjøp-salg av tjenester mellom fjellstyrene tilstrebes.

Sak 07/16:

Elgkvoter 2016

Saksdokumenter:

Elgkvoter, Gausdal og Torpa fjellstyrer 2016, vedtatt av Gausdal fjellstyre
08.03.2015 (vedlegg)

Saksopplysninger:

Torpa fjellstyre er tildelt 8 dyr for 2016, fordelt på 2 frie dyr, 2 okser og 4
kalv/ungdyr.
På bakgrunn av dette foreslås følgende fordeling på våre 2 jaktfelt:
Jaktfelt
Lundseterlia
Storlia

Fritt dyr
1
1

Okse
1
1

Kalv/ungdyr
2
2

Sak 08/16:

Elgjakt - priser

Saksdokumenter:

Utskrift av møtebok Gausdal fjellstyre 08.03.2015 (vedlegg)

Saksopplysninger:

Nåværende priser på elgjakt i Gausdal og Torpa statsallmenninger har vært
uendret i 3 år. I mars 2013 ble det innført flat kilopris på elg, der prisen pr. kg
ble satt til kr. 77,-.
På bakgrunn av en generell prisstigning vedtok Gausdal fjellstyre justere
kiloprisen på elg i henhold til konsumprisindeks. Gausdal fjellstyre vedtok med
dette følgende priser på elgjakt:
«Pris pr. kg settes til kroner 82,-.
25 % rabatt på kalv under 50 kg, ungdyr under 90 kg og eldre dyr under 140 kg
Det gis, som tidligere, 25 % rabatt på tilleggsdyr.
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Grunnavgift beholdes uforandret på 4000,- kroner pr. dyr.
Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg.»
Siden Torpa statsallmenning deler felles bestandsplan for elg med Gausdal, og
med dette også de lokale bestemmelsene hva gjelder elgjakt i disse
statsallmenningene, er det hensiktsmessig at også Torpa fjellstyre vedtar de
prisene hva gjelder elgjakt.

Sak 09/16:

Hytteutleie - priser

Saksopplysninger:

Nåværende priser for å leie Torpa fjellstyres hytter har i mange år vært uendret.
Med unntak av Lenningshytta som sto ferdig i 2014, har ikke prisene for leie av
Røssjøkollhytta, Folungtjernhytta eller Storlibua vært endret på mer enn 5 år.
Til forskjell fra tidligere år, ser vi nå at våre utleiehytter (med unntak av
Storlibua vinterstid) er blitt et stadig mer populært tilbud som benyttes hele året
– også vinterstid. Dette er positivt for fjellstyret, men det krever igjen mer
oppfølging og vedlikehold, små reparasjoner, oftere etterfylling av ved, propan
og øvrig utstyr, tømming av utedoer med mer.
På bakgrunn av den økte aktiviteten ved utleiehyttene våre, da særlig
Røssjøkollhytta, Folungtjernhytta og Lenningshytta, er det naturlig å vurdere om
en skal gjøre en justering av prisene for leie av hyttene. Det er ønskelig for Torpa
fjellstyre fortsatt å kunne tilby besøkende i fjellet overnatting til en rimelig
penge.
Pris for overnatting ved fjellstyrets hytter er per i dag følgende:
Hytte
Pris pr. døgn
Røssjøkollhytta
kr. 400,Folungtjernhytta
kr. 400,Storlibua
kr. 300,Lenningshytta
kr. 700,- (kr. 850 i påsken og fellesferien)
Med bakgrunn i det overnevnte, foreslås følgende priser fra sommeren 2016:
Hytte
Pris pr. døgn
Røssjøkollhytta
kr. 450,Folungtjernhytta
kr. 450,Storlibua
kr. 300,Lenningshytta
kr. 750,- (kr. 900 i påsken og fellesferien)

Sak 10/16:

Delegering av myndighet – endring i fjelloven § 12

Saksopplysninger:

Fjelloven § 12 ble endret 19. juni 2015. Endringene innebærer at
«grunneiersamtykke» - herunder kompetansen til å forby eller redusere
motorferdsel i statsallmenning – er blitt overført fra Statskog SF til fjellstyrene.
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Nytt 3. ledd i Fjellovens § 12 har følgende ordlyd:
Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn
Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i
tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka.
Endringene i fjellovens § 12 gjelder all motorferdsel på statsallmenning, både på
snødekt mark, barmark og ved bruk av helikopter.
For å få dette til å bli mest mulig forutsigbart og praktisk håndterlig, slik at
fjellstyret slipper å behandle hver eneste søknad, bør fjellstyret fatte vedtak med
retningslinjer og delegasjonsfullmakt til administrasjonen. Det foreslås å
delegere avgjørelsesfullmakt og uttalelsesrett for grunneiertillatelser til
motorferdsel på statsallmenning til daglig leder og leder av Torpa fjellstyre i
samråd.
I de tilfeller det mottas søknader om motorferdsel i Torpa statsallmenning som er
av vesentlig karakter, eller som vil kunne berøre de bruksberettigedes rettigheter
i vesentlig grad, foreslås det å legge disse søknadene også frem for fjellstyret før
endelig avgjørelse tas.

Sak 11/16:

Tjenestekjøp fra SNO til Torpa fjellstyre - verneområder i Oppland

Saksdokumenter:

Utkast til avtale oversendt fra SNO v/Finn Bjormyr 11.03.2016 (vedlegg)

Saksopplysninger:

Torpa fjellstyre er blitt kontaktet av SNO i forbindelse med et tjenesteoppdrag i
verneområder i Oppland. Dette dreier seg om i underkant av 50 små
verneområder som ligger i Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Nordre Land, Søndre Land,
Etnedal, Gran, Lunner, Jevnaker, Gjøvik og Vestre Toten kommuner.
Dette er mindre verneområder som har Fylkesmannen i Oppland som
forvaltningsinstans. Samtlige områder ligger utenfor statsallmenningen, og
påvirker ikke det pågående tjenestesalget med Torpa fjellstyre og Langsua
nasjonalparkstyre.
Det ble avholdt et møte i saken 25.02.2016, der SNO, Kistefos Skogtjenester AS
og Torpa fjellstyre var representert.
Det vises videre til vedlagt utkast til avtale fra SNO for utfyllende informasjon
om oppdraget.
SNO har forutsatt at de fortsatt ønsker å benytte Kistefos Skogtjenester AS til å
utføre oppdraget. Dette betyr at det derfor ikke tilfaller Torpa fjellstyres ansatte
nye arbeidsoppgaver som følge av et slikt tjenestekjøp.
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Fjellstyret bør vurdere om inngåelsen av et slikt tjenestekjøp faktisk er i tråd med
det som er beskrevet i Statsbudsjettet under postene til Klima- og
miljødepartementet, og ikke minst hvorvidt det er med på håndheve NFS sin
intensjon om at mest mulig av slike tjenestekjøp skal bidra til å styrke
arbeidsgrunnlaget hos fjellstyrene.

Sak 12/16:

Tjenestekjøp fra Torpa fjellstyre til Kistefos Skogtjenester AS
– verneområder i Oppland

Saksdokumenter:

Utkast til avtale oversendt fra Kistefos Skogtjenester AS v/Geir Høitomt
07.03.2016(vedlegg)

Saksopplysninger:

Det vises til oppdrag knyttet til tjenestekjøp fra SNO til Torpa fjellstyre for
oppsyn i ca. 50 små verneområder utenfor statsallmenningen.
I etterkant av møtet 25.02.2016 nevnt i forrige sak, mottok fjellstyreleder i Torpa
fjellstyre vedlagte utkast til avtale fra Kistefos Skogtjenester AS.
Det ble i møtet diskutert den prosjektets økonomiske ramme. Fra Torpa fjellstyre
ble det foreslått en ramme på kr. 170 000,- eks. mva. I utkastet til avtale er det
foreslått kr. 175 000,- eks. mva. Signaler som i etterkant er mottatt fra Kistefos
Skogtjenester AS tyder på at fjellstyrets forslag om kr. 170 000,- eks. mva.
godtas.

Sak 13/16:

Søknad om økonomisk støtte til drift av skiløyper i Vest-Torpa

Saksdokumenter:

Søknad fra Vest-Torpa Ungdomslag v/Ingar Finstuen, datert 09.02.2016
(vedlegg)

Saksopplysninger:

Torpa fjellstyre mottok i februar en e-post fra skigruppa ved Vest-Torpa
Ungdomslag (VTUL), med søknad økonomisk støtte til å drifte skiløypenettet i
Vest-Torpa.
VTUL har nylig investert i ny løypemaskin og har over flere år utviklet populære
skitraséer i skogområdene på Vest-Torpa. VTUL involverer et betydelig antall
frivillige og utfører alle aktiviteter på dugnad. De årlige drifts- og
vedlikeholdskostnadene dekkes av kommunalt løypetilskudd, bidrag fra private
og bedrifter og inntekter fra lagets årlige aktiviteter og dugnadsarbeid.
Det vises til vedlagte søknad for ytterlig informasjon.
Torpa fjellstyre bør vurdere et tilskudd til VTUL over budsjettposten
«allmennyttige formål». Siden fjellstyret er avhengige av et årlig økonomisk
overskudd for å kunne innvilge slike tilskudd, frarådes det å gå inn med bidrag til
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årlige drifts-tilskudd. Det foreslås å innvilge søknaden med kr. 5 000,-, fra
budsjettposten «allmennyttige formål».

Sak 14/16:

Møteplan 2016

Saksopplysninger:

Det foreslås i første omgang å beramme nytt fjellstyremøte i april 2016, for å
kunne vedta regnskap for 2015, samt avtale fiskeutsetting, prisjustering av jaktog fiske-kort med mer.
Videre bør det satses på et møte i overgangen juni/juli, som da kombineres med
en arbeidsdugnad for å sette ut fisk.
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Referat/diskusjonssaker

1.

Leieavtale vedrørende fiskerett i Sæbu-Røssjøen
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