Torpa den, 25.11.14
Fjellstyremedlemmer m/vara
Ark. 012.1
Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 2. desember 2014
Det innkalles til fjellstyremøte ved Spåtind Sport Hotell, kl. 11:00 tirsdag 2. desember 2014.
Møtet starter med julelunsj kl. 11:30 sammen med Torpa allmenningsstyre. Etter lunsj vil
Maj Elin Storeide og Fredrik Lööf v/Spåtind Sport Hotell fortelle om status og fremdrift ved
hotellet. Møtet gjennomføres i etterkant av dette.
De fjellstyremedlemmer som har årets reiseregninger klare, kan ta med dette til møtet.
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter
selv sin vara.

Saker i Torpa Fjellstyre:
Sak 38/14:
Sak 39/14:
Sak 40/14:
Sak 41/14:
Sak 42/14:
Sak 43/14:
Eventuelt

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 20.08.2014
Møtedatoer for vinter/vår 2015
Godtgjørelser i Torpa fjellstyre
Oppsummering av elgjakta 2014
Endring pris jaktkort etter justering våren 2014

Referat/diskusjonssaker:
1. Søknad fra Topptrimmen om å få sette opp kasse m/gjestebok og merke stien opp på
Røssjøkolla
2. Offisiell åpning Lenningshytta

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 02.12.2014:
Sak 38/14:

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 39/14:

Godkjenning av møteprotokoll fra 20.08.2014

Saksdokumenter:

Utsendt møtereferat.

Sak 40/14:

Møtedatoer for vinter/vår 2015

Sak 41/14:

Godtgjørelser i Torpa fjellstyre

Saksbehandlers
kommentar:

Leder har siste periode hatt en godtgjørelse på kr 6000 pr. år.
Kasserer har hatt en godtgjørelse på kr 4000 pr. år.
Videre har fjellstyrets medlemmer fått godtgjort kr. 350 pr. møte,
samt tapt arbeidsfortjeneste på dagtid og kjøregodtgjørelse etter
statens satser.

Sak 42/14:

Oppsummering av elgjakta 2014

Saksdokumenter:

Rapport fra elgjakta i Gausdal og Torpa statsallmenninger 2014
(vedlegg 1)

Saksbehandlers
kommentar:

Årets storviltjakt har vært effektiv og vellykket sett under ett. Det har
vært relativt gode forhold gjennom hele jakta, med lite snøfall som
fikk særlig betydning for jakta. Av total fellingskvote på 120 dyr ble
de i år felt 92 stk, som gir en fellingsprosent på 77 %.
For jaktfeltene Storlia og Lundseterlia i Torpa anses jakta som
vellykket. Storlia har i år felt 4 av 4 tildelte dyr, Lundseterlia har 4 av
4 tildelte dyr + 1 eldre ku. Det var ingen skadeskytinger i jaktfeltene i
Torpa.
Fjelloppsynet opplevde at storviltjegerne har vært flinke og
imøtekommende, informasjon om felte dyr har kommet samme
dag/kveld, og jegerne har bistått ved veiing/kontrollering.
Både Storlia og Lundseterlia jaktfelter skal ut på trekning for ny 4 års-periode fra kommende sesong. Dette arbeidet koordineres av NFS
og trekning vil gjennomføres via inatur som vanlig.
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Sak 43/14:
Saksbehandlers
kommentar:

Endring pris jaktkort etter justering våren 2014

Det vises til sak 11/14 der prisjustering av fiske- og jaktkort mv. i
Torpa fjellstyre ble justert og vedtatt endret.
I etterkant har det vist seg at denne endringen har resultert i at ett av
våre kort-tilbud ikke oppfyller kravene i Forskrift om jakt, felling,
fangst og fiske i statsallmenning. Dette gjelder da vår fastsatte pris for
sesong-jaktkort på småvilt, og da differansen mellom innen- og
utenbygdsboende. (Sesongkort innenbygdsboende kr. 550, sesongkort
utenbygdsboende kr. 1200).
I henhold til overnevnte forskrift § 13 3. ledd kan «prisen på
småviltjakt og villreinjakt for utenbygdsboende overstige prisen for
innenbygdsboende med inntil det dobbelte.»
For å oppfylle kravene i overnevnte forskrift § 13 om «Prisrammer»,
foreslås det derfor å øke prisen på sesongkort for innenbygdsboende
til kr. 600.

Referat/diskusjonssaker:
1. Søknad fra Topptrimmen om å få sette opp kasse m/gjestebok og merke stien
opp på Røssjøkolla

Vi mottok i starten av oktober en søknad fra Topptrimmen i Gausdal om tillatelse
til å sette opp en kasse med gjestebok, samt merke sti opp på den høgeste toppen
av Røssjøkollene. Søknaden var også stilet til Gausdal fjellstyre.
Siden dette rent praktisk er å anse som et grunndisponeringstiltak, ble det håndtert
i henhold til dette, gjennom at Statskog hentet inn uttalelser/kommentarer fra
fjellstyrene.
Vi tok denne saken administrativt, og sendte til svar at vi hadde ingen
innvendinger mot tiltaket.
I etterkant har Statskog gitt tillatelse til gjennomføring av tiltaket, med forbehold
om at sti fra Røssjøkollhytta og opp på planlagt topp (1287 moh.) ikke merkes
med rød maling (dette var ikke ønskelig fra Gausdal fjellstyre).
2. Offisiell åpning Lenningshytta

Det foreslås å planlegge offisiell åpning av Lenningshytta, hvor alle bidragsytere med
mer inviteres.
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