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Torpa den, 10.07.15
Fjellstyremedlemmer m/vara
Ark. 012.1
Innkalling til fjellstyremøte onsdag 22.07.2015
Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Fredheim Vel, Aust-Torpa, onsdag
22.07.2015 kl. 10:00. Det vil bli servert lunsj under møtet.
Det legges opp til et arbeidsmøte for å sammenfatte fjellstyrets uttalelse til
forvaltningsplanen for Langsua nasjonalpark, som har svarfrist 10. august 2015. I denne
forbindelse vedlegges oppstartsmelding fra Langsua nasjonalparkstyre, gjeldende
forskrifter for de verneområder som omfatter Torpa fjellstyre og Nordre Land, resultater
etter arbeidsmøte vedrørende landbruk og beiting, samt innspill fra Gausdal fjellstyre til
forvaltningsplanen.
Benytt de overnevnte vedleggene som utgangspunkt, og kom gjerne forberedt med
nærmest ferdig skrevne avsnitter/evt. send meg punkter i forkant av møtet. Dette forenkler
arbeidet med å sammenfatte en helhetlig uttalelse for fjellstyret, samt at man slipper å
bruke tid på rettinger i etterkant. Foreløpig utkast til uttalelse for Torpa fjellstyre deles ut
på møtet.
For de som er interesserte finnes mer info om den pågående prosessen for
forvaltningsplanen for Langsua her: http://www.nasjonalparkstyre.no/Langsua/Planar-ogpublikasjonar/Forvaltningsplan/Utarbeiding-av-forvaltningsplan/
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter
selv sin vara.
Saker i Torpa Fjellstyre:
Sak 17/15:
Sak 18/15:
Sak 19/15:
Eventuelt

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 28.04.2015
Revisjonsberetning Torpa fjellstyre 2014

Referat/diskusjonssaker
1. Tronhusvegen - gruslass
2. Folungtjernhytta – oppjekking og retting av hytta
3. Støttemedlemskap Grønvold Sag & Mølle
Kari Bjørkeli
Leder Torpa fjellstyre

Truls Vesterås
Fjelloppsyn/sekr. Torpa fjellstyre

Saker i Torpa fjellstyre 22.07.2015:
Sak 17/15:

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 18/15:

Godkjenning av møteprotokoll fra 28.04.2015

Saksdokumenter:

Vedlagt møtereferat

Sak 19/15:

Revisjonsberetning Torpa fjellstyre 2014

Saksdokumenter:

Revisjonsberetning fra Nilsons Revisjonskontor
Fullstendighetserklæring

Saksopplysninger:

Revisors beretning 2014 tas til orientering. Fullstendighetserklæring bør signeres
av ledelsen i Torpa fjellstyre.

Referat/diskusjonssaker
1.

Tronhusvegen - gruslass
Det planlegges å holde Tronhusvegen åpen for allmenn ferdsel (etter at hestene
er ferdige på utmarksbeite). Statskog kommer til å utarbeide forslag til avtale i
forhold til bommen ved Tronhusvegen. Foreløpig har fjellstyret og
allmenningsstyret blitt enige om å bidra ved å finansiere påkjøring av ett
gruslass hver på vegen.
Nordre Land kommune har foreløpig betalt utgiften for påkjøring av ca. 80
kubikk grus på vegen, og kommer etter hvert til å fordele utgiften for dette på
kommunene (Søndre og Nordre Land), Torpa allmenningsstyre og Torpa
fjellstyre.

2.

Folungtjernhytta – oppjekking og retting av hytta
Etter nærmere befaring er det tydelig at Folungtjernhytta har seget såpass mye at
det er behov for heving av hytta. Deler av gulvet på hytta hviler nå på
stubber/røtter som ligger høyere enn grunnpilarene, noe som gjør at gulvet presses
opp/er skeivt.
Heving av hytta og støping/isolering av nye grunnpilarer er en betydelig jobb som
også innebærer en del økonomiske kostnader. Fjellstyret bør vurdere å sette bort
denne jobben til kyndige personer.
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Etter tips fra den som har satt opp hytta, kan det være fornuftig å gjøre et
strakstiltak for å hindre ytterlige ødeleggelser/hevelser av gulvet. Dette ved å
jekke opp hytta ca. 5 cm og legge på materialer slik at gulvet på hytta ikke er i
kontakt med stubber/røtter.
3.

Støttemedlemskap Grønvolds Venner
Det foreslås å støtte lokale tradisjoner i Torpa ved å tegne medlemskap i
Grønvolds Venner. Kontingent for lag, foreninger eller bedrifter i 2015 er kr. 250.
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