Torpa den, 24.04.14
Fjellstyremedlemmer m/vara
Ark. 012.1
Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 29.04.2014
Det innkalles til fjellstyremøte i Torpa fjellstyre, tirsdag 29.04.2014 kl. 12:00 i Nordre Land
kommunes lokaler. Møtet starter med lunsj.
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter selv
sin vara.

Saker i Torpa Fjellstyre:
Sak 14/14:
Sak 15/14:
Sak 16/14:
Sak 17/14:
Sak 18/14:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 18.03.2014
Årsmelding 2013
Regnskap 2013
Søknad om beiteleie ved Lundsetra

Referat/diskusjonssaker:
1.
2.
3.
4.

Etablering og opparbeiding av område for campingvogner ved Røssjørumpa
Vurdering av mulighet for bruk av motorbåt på Dokkfløy
Problemer med utsetting av båt i Synnfjorden/bruk av Larsenvegen
Gjennomgang av vedtekter for fiske/fiskeregler

Vel møtt!
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 29.04.2014:
Sak 14/14:

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 15/14:

Godkjenning av møteprotokoll fra 18.03.2014

Saksdokumenter:

Utsendte møtereferater.

Sak 16/14:

Årsmeldning 2013

Saksdokumenter:

#

Sak 17/14:

Regnskap 2013

Saksdokumenter:

#

Sak 18/14:

Søknad om beiteleie ved Lundsetra

Saksdokumenter:

#

#
#
Saksbehandlers
kommentar:

Forslag til årsmelding for Torpa fjellstyre 2013 (vedlagt)

Regnskap Torpa fjellstyre2013 (utdeles på møtet)
(Revisjonsberetning foreligger ikke ved utsending av
møtepapirer)

Søknad om beiteleie ved Lundsetra fra avs. Gunhild Landgraff
og Oddvar Nereng, Øvre Snertingdal, datert 25. mars 2014
(vedlagt)
Beitevedtekter Torpa statsallmenning (vedlagt)
Beiteplan Torpa statsallmenning (vedlagt)

Det vises til innkommet søknad om leie av beiterett ved Lundsetra og
fjellovens § 15 om fjellstyrets rett til å administrere beiteretten. Denne
paragrafen åpner også for at fjellstyret kan gi utenbygdsboende rett til
beite, så lenge det er uutnyttede beiteressurser i området som ikke
benyttes av bruksberettigede.
Omfanget av sau som beiter i statsallmenningen har i lang tid vært
svært begrenset. Noe sau opptrer tilfeldig i Storlia/Mannstadlia. Det er i
Torpa statsallmenning ikke stor konkurranse blant beiteberettigede om å
få bruke spesielle områder. Videre viser beiteplan for Torpa
statsallmenning at området innehar tilstrekkelige beiteressurser.
Søker har vært i kontakt med Liv Inger Walhovd om å få benytte seter,
setervoll og utmarksbeite på Lundsetra. Liv Inger Walhovd har egen
beiterett i området og stiller seg positiv til ønsket fra søker om å benytte
området til beite for sau. Søker opplyser om at det er ønskelig å
oppholde seg i stor grad på Walhovds seter og aktivt gjete sauene som
slippes. Lundsetra planlegges benyttet som kve/sankeplass på høsten.
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Fjellstyrets anliggende i saken er søkers ønske om i utgangspunktet å
slippe rundt 100 sau (50 påsettlam) fra besetningen i statsallmenningen.
Forslag til vedtak:

Det foreslås at søknaden om beiteleie ved Lundsetra imøtekommes på
bakgrunn av de uutnyttede beiteressursene for sau i Torpa
statsallmenning, under forutsetning av at det ikke kommer inn
merknader/klager til saken. Denne saken legges ut til off. ettersyn i 3
uker.

Referat/diskusjonssaker:
1. Etablering og opparbeiding av område for campingvogner ved Røssjørumpa
Statskog SF har pr. 11.04.2014 gitt grunneiers tillatelse til opparbeiding av område for
campingvogner i Torpa statsallmenning, i henhold til tidligere innsendt søknad.
Enkel leieavtale medbringes for signering av leder.
2. Vurdering av mulighet for bruk av motorbåt på Dokkfløy
Det vises til sak om bruk av motorbåt på Dokkfløy, som ble tatt opp på fellesmøtet med Gausdal
fjellstyre 04.02.2014.
Til orientering ble det sendt et ferdig notat om dette til Gausdal fjellstyre for videre
gjennomsyn/arbeid 01.04.2014. Gausdal fjellstyre skal legge frem det oversendte notatet som en
orienteringssak på sitt møte 29.04.2014. Videre tilbakemeldinger ventes i etterkant av dette.
3. Problemer med utsetting av båt i Synnfjorden/bruk av Larsenvegen
4. Gjennomgang av vedtekter for fiske/fiskeregler
Det har tidligere vært signalisert et ønske om gjennomgang av gjeldende vedtekter for
fiske/fiskeregler for Torpa statsallmenning.
Saksbehandlingsregler i henhold til fjelloven og forvaltningsloven vanskeliggjør
eventuelle endringer av dagens fiskeregler i Torpa statsallmenning forhold til kommende
fiskesesong 2014. Videre er de gjeldende regler nokså innfløkte og vil kreve en del
forarbeid før endring.
Det foreslås derfor at fjellstyrets medlemmer får med seg kopi av gjeldende regelverk til
forarbeid og gjennomgang før dette tas opp igjen på et senere tidspunkt.
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