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 Torpa den, 01.11.13 

 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  

 

Fjellstyremedlemmer m/vara    

           Ark. 012.1 

 

Innkalling til fjellstyremøte onsdag 13.11.2013 

 

Det innkalles til fjellstyremøte i Torpa fjellstyre, onsdag 13.11.2013 kl. 12:00 i Nordre Land 

kommunes lokaler, møterom «Hans Bratrud» i 4. etg. Møtet starter med lunsj. 

 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter selv 

sin vara. 

 

Saker i Torpa Fjellstyre: 

 

Sak 35/13: Godkjenning av møteinnkalling 

Sak 36/13:  Godkjenning av møteprotokoll fra 23.04.2013, 11.06.2013 og 04.09.2013 

Sak 37/13: Møteplan for vinteren  

Sak 38/13: Medlemskap i Grønvoldstiftelsen 

Sak 39/13: Kvannlia seter 

Sak 40/13: Utfordringer med utleiebåter 

Sak 41/13: Forberede permanent campingvognplass ved Røssjørompa 

Sak 42/13:  Kjøp av ved til utleiehytter 

Sak 43/13:  Resultater av årets storvilt- og småviltjakt 

Sak 44/13: Stillingsprosentstørrelse fjelloppsyn 

Sak 45/13: Uttalelse til grunndisponering – «erfaringsstol» ved Synnhallia 

  Eventuelt 

 

Referat/diskusjonssaker: 

 

1. Status i fjellet etter sommeren  

2. Avtale med Fram Reinlag DA – fornyelse 

3. Endring i provisjonssats SMSpass DA 

4. Naturoppsyn – kurs på Evenstad 

5. Premiering natursti – Handicapdammen 

6. Ny sikteskive Spåtindtoppen 

 

Vel møtt! 

 

Kari Bjørkeli       Truls Vesterås                              

Leder Torpa fjellstyre     Fjelloppsyn/sekr. Torpa fjellstyre 
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Saker i Torpa fjellstyre 13.11.2013: 

 

Sak 35/13:  Godkjenning av møteinnkalling  

 

Sak 36/13: Godkjenning av møteprotokoll fra 23.04.2013, 11.06.2013 og 

04.09.2013 

 

Saksdokumenter:  Utsendte møtereferater. 

 

Sak 37/13:   Møteplan for vinteren 

 

Saksbehandlers 

kommentar:  Gausdal fjellstyre planlegger å gjennomføre sitt første møte i 2014 

enten tirsdag 4. februar eller tirsdag 11. februar. Det anbefales å velge 

en av disse datoene for å gjennomføre det årlige fellesmøtet. 

 

Sak 38/13:  Medlemskap i Grønvoldstiftelsen 

 

Saksbehandlers 

kommentar:  Torpa fjellstyre er invitert til å bli medlem av Grønvolds Venner.  

Per Ole Lunde utreder videre om henvendelsen. 

 

Sak 39/13:  Kvannlia seter 

 

Saksdokumenter: # Bilder fra Kvannlia seter tatt 29. juli 2013 og 17. oktober 2013 

(fremlegges på møtet) 

 #  Dokumentasjon fra Statskogs seterregister (vedlagt) 

 

Saksbehandlers 

kommentar:  Fjellstyret fikk først høre om tilstanden ved Kvannlia seter etter tips fra 

turgåere i juli i år. Bildene viser delvise og helt nedfalne bygninger. 

Bygningene og setervollen rundt, tyder på at setra har ligget ubrukt i en 

lang periode.  

 

 Statskog anbefaler at Kvannlia seter vedtas falt i det fri, og videre at 

setra ryddes og fjernes på grunn av bygningenes dårlige standard. 

 

 Etter fjelloven § 22 2. ledd faller retten til utvist seter bort dersom setra 

ikke har vært i bruk i et sammenhengende tidsrom på 20 år. Etter 

seterforskriften § 9 regnes setra for å være i bruk dersom setervollen blir 

høstet, eller er inngjerdet og blir brukt som beite som en del av den 

jordbruksmessige driften på eiendommen som setra ligger til. Likeledes 

er det et krav at bruken skjer ut fra det bruket som setra hører til. Seter 

som leies bort regnes ikke for å være i bruk. 
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 Det er fjellstyret som i første instans skal foreta en vurdering av hva 

som skal skje med en seter som er falt i det fri. Av dette følger også at 

fjellstyret må foreta en vurdering av om en seter har falt i det fri eller 

ikke. 

 

 Torpa fjellstyre sendte 24.09.2013 innehaver av setra en orientering om 

regler for bruk/frifall av setrer i statsallmenning, og ba samtidig om 

opplysninger om hvorvidt setra i løpet av de siste 20 år har vært i bruk. 

 Innehaver av setra tok telefonkontakt med fjelloppsynet 28.10.2013 

vedrørende saken og bekreftet at setra ikke har vært i bruk siden 1992, 

da vedkommende overtok setra etter et jordskifte. Innehaver av setra 

opplyste på dette tidspunkt at det var ønskelig å beholde setra om mulig, 

samt foreta en befaring av området kommende vår for å vurdere hvilke 

tiltak som må foretas og opprydding. 

 

 Seterregisterets logg viser at Kvannlia seter ikke har vært i bruk siden 

1975, uavhengig av innehaver. 

 

Forslag til vedtak:  Denne saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Sak 40/13: Utfordringer med utleiebåter 

 

Saksbehandlers 

kommentar: Det har kommet en del tilbakemeldinger fra besøkende i 

statsallmenningen om problemer med å få leid båt i sommer/høst. Dette 

gjelder særlig utleiebåtene ved Sæbu-Røssjøen, som kan leies ved 

Lenningen Fjellstue.  

 

 Utfordringen synes å være hovedsakelig i periodene utenom ferietidene 

i juli/august, hvor Lenningen Fjellstue kan ha redusert åpningstid på 

grunn av lite trafikk/folk i fjellet. Dette medfører at besøkende ikke får 

leid båt, og opplever frustrasjon på grunn av dette. 

 

 Alternative steder eller måter å håndtere utleiebåtene ved Sæbu-

Røssjøen bør diskuteres. 

 

Forslag til vedtak:  Denne saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Sak 41/13:  Forberede permanent campingvognplass ved Røssjørompa 

  

Saksdokumenter: # Oversiktskart over området (vedlagt) 

 

Saksbehandlers 

kommentar: Campingvogner som settes igjen på rasteplasser forskjellige steder i 

Torpa statsallmenning har lenge vært et problem og til økende 
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frustrasjon for andre besøkende. Hovedproblemet er at campingvognene 

gjerne blir stående på samme sted/rasteplass gjennom hele 

sommersesongen, og at det kan gå 1-3 uker mellom hver gang eier 

oppholder seg i vogna. Disse rasteplassene er opparbeidet av fjellstyret 

for allmennheten, og ubetjente campingvogner fortrenger andre 

besøkende av området som er på utkikk etter 

overnattingsplass/oppholdsplass.  

 

 Torpa fjellstyre har tidligere vedtatt at campingvogner og bobiler som 

hensettes ubebodd i mer enn 2 døgn skal flyttes til lagringsplassen for 

campingvogner som er opparbeidet ved Storlægerplassen. Det ble i årets 

sommersesong satt ut oppslag om dette ved flere plasser i 

statsallmenningen, uten at det ble nevneverdig etterfulgt. 

 

 For å avlaste rasteplassene og unngå av campingvogner settes igjen 

ubebodd over lengre perioder, har det vært snakk om å etablere en 

permanent plass for campingvogner og bobiler. 

 

 Plassen ved Røssjørompa (jfr. kart) kan være et passende sted. Uten 

videre opparbeiding er det her plass til ca. 15 campingvogner. Med 

opparbeiding kan området huse enda flere, samt at det kan vurderes å 

gjennomføre ytterligere trivselstiltak, som benk, grillplass, utedo osv. 

 

 Det anbefales at fjellstyret diskuterer hvorvidt plassen er ment som en 

lagringsplass for campingvogner og bobiler, og/eller som oppholdssted 

for disse. Videre bør det også redegjøres for hvilke tiltak som skal 

iverksettes for de som ikke overholder reglene mot å sette igjen 

ubebodde campingvogner. 

 

Forslag til vedtak:  Denne saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Sak 42/13:   Kjøp av ved til utleiehytter 

 

Saksbehandlers 

kommentar: På grunn av lite tilgjengelig ved på utleiehyttene har fjellstyret måttet 

kjøpe inn sekker med ferdig kappet og kløyvd bjørkeved. Dette gjelder 

for Røssjøkollhytta og Folungtjernhytta, som har vært mye utleid i 

vår/sommer/høst, og som nærmest var tomme for ved allerede tidlig i 

sommer. Ved begge disse utleiehyttene var det noe langved fra i fjor, 

men dette var på langt nær nok. 

 

 Det er til nå kjøpt inn 55 sekker á 60 liter bjørkeved til kr. 50,- pr. stk av 

Halvard Bjørkeli. 13 av disse ble fraktet inn til Folungtjernhytta i august 

(tomt igjen nå, men er båret inn langved). Resterende befinner seg på 
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Oppsjøhytta, og skal fraktes inn til Røssjøkollhytta så snart det blir snø 

og scooterføre. Noe vil også bli fraktet til Storlibua. 

 

 Fra neste år satses det på langved på samtlige av utleiehyttene, med 

vedbukk og buesag slik at besøkende selv kan besørge veden som trengs 

under oppholdet. Dette krever at veden felles tidlig på våren slik at den 

får tørket tilstrekkelig under sommeren. Fjelloppsynet har vært i kontakt 

med Skogbrukets Kursinstitutt på Biri angående sikkerhetskurs i bruk 

av motorsag og ryddesag, og vil delta på et slikt kurs så snart det 

gjennomføres i nærområdet. 

 

Forslag til vedtak:  Torpa fjellstyre godkjenner innkjøpet av 55 sekker á 60 liter bjørkeved 

til kr. 50,- pr. stk. 

 

Sak 43/13: Resultater av årets storvilt- og småviltjakt 

 

Saksdokumenter: # Kartblad som viser felte elg i Torpa statsallmenning 2013 

(vedlagt) 

Saksbehandlers 

kommentar:  Storvilt: 

 Årets storviltjakt har vært effektiv og vellykket sett under ett.  

Pr. 31.10.2013 er det felt 97 elg av i alt 120 gitte fellingstillatelser, til 

sammen i Gausdal og Torpa fjellstyrer. Dette gir en fellingsprosent på 

81 %, som er høyere enn hva det har vært de seneste 5 år i Gausdal og 

Torpa statsallmenning. 

 

For jaktfeltene Storlia og Lundseterlia i Torpa anses jakta som 

vellykket. Storlia har i år felt 3 av 4 tildelte dyr (gjenstår eldre okse på 

grunnkvote), og Lundseterlia har felt 4 av 4 tildelte dyr + 2 tilleggsdyr i 

kategorien kalv/ungdyr. 

 

Det ble i år gjennomført et ettersøk etter en påskutt okse ved ett av 

jaktfeltene. Ettersøket ble forskriftsmessig gjennomført, og dyret ble 

etter 2 dagers ettersøk friskmeldt. 

 

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. 

 

Jaktleder ved begge jaktfeltene er blitt oppfordret til å sende inn Sett 

elg-skjema til Gausdal fjellstyre (skal gjennomføres innen 5 dager etter 

endt jakt). 
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Småvilt:  

Siden jakttiden på småvilt, samt tidsfrist for innsending av årets 

jaktstatistikk, ennå ikke er utgått er dessverre ikke tallmaterialet her 

komplett. 

 

Foreløpige innkomne rapporter (N=171) viser felling av til sammen 16 

ryper, 2 orrfugl og 2 harer. Disse tallene forventes endret etter 

innrapporteringsfrist 31.12.2013. 

 

Bestanden av rype ser ut til å ha hatt en moderat oppgang fra fjoråret. 

Observasjoner og tilbakemeldinger fra jegere tegner et bilde på årets 

rypebestand som gjenspeiler resultatet fra rypetaksering i august. Mange 

jegere rapporterer om knapt å ha sett fugl, mens andre flekkvis har 

funnet meget bra med fugl.   

 

Tall fra tidligere år vitner om en nokså laber svarprosent når det gjelder 

innlevering av jaktstatistikk. Det anbefales derfor å iverksette tiltak som 

kan øke denne svarprosenten for å bedre kunne observere og forvalte 

småviltet i Torpa statsallmenning.  

 

Et effektivt tiltak vil være å innføre en ordning med et depositum på 

jaktkortene for småvilt, som tilbakebetales til kunden når 

innrapportering er avgitt. Dette vil trolig øke svarprosenten betraktelig. 

Det foreslås å innføre et depositum ved kjøp av jaktkort på småvilt i 

Torpa statsallmenning, pålydende kr. 200,-. 

 

Forslag til vedtak:  Resultater av årets storvilt- og småviltjakt tas til orientering.  

Torpa fjellstyre innfører f.o.m. 2014 depositum på jaktkort for småvilt, 

pålydende kr. 200,-, for å oppfordre til økt innrapportering av 

jaktstatistikk. Ved innrapportering tilbakebetales depositumet til 

kunden. 

 

Sak 44/13:  Stillingsprosentstørrelse fjelloppsyn 

 

Saksbehandlers 

kommentar: Truls Vesterås tiltrådte stillingen som fjelloppsyn/sekretær for Torpa 

fjellstyre mai 2013. Siden oppstart har det vært gitt minimalt med 

opplæring, og ingen overlapping fra foregående fjelloppsyn/sekretær. 

 

 Selv om det er et faktum at en som nyansatt bruker mer tid på å sette 

seg inn i oppgaver, rutiner og systemer enn hva en person med lang 

fartstid gjør, er det likevel tydelig at en ved 65 % stilling ikke får utført 

alt arbeidet som forespeilet i arbeidsplanen. 
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 Dette gjør at det praktiske arbeidet i Torpa statsallmenning over tid vil 

lide av at skjøtsel og vedlikehold får et etterslep, samt at muligheter for 

å tenke ut nye ideer og tiltak vil være nærmest fraværende. 

  

Det er derfor ønskelig å vurdere ressursgrunnlaget for fjellkassa i Torpa 

fjellstyre, og videre en eventuell økning av stillingsprosenten for 

fjelloppsynet i Torpa fjellstyre.  

 

Eksempelvis er ikke priser på verken fiskekort eller jaktkort oppdatert 

eller gjennomgått siden 2009. Per nå koster det omtrent halvparten å 

kjøpe fiske- og jaktkort i Torpa statsallmenning kontra Gausdal 

statsallmenning. En moderat økning på disse kortene vil kunne bety 

økte inntekter for fjellstyret uten at prisnivået blir skremmende høyt. 

 

Forslag til vedtak: Leder, kasserer og fjelloppsyn gjennomgår ressurs- og 

inntektsgrunnlaget i Torpa fjellstyre frem til neste fjellstyremøte, og 

gjør en foreløpig vurdering av muligheten for å utvide stillingsprosten 

for fjelloppsyn/sekretær. 

 

Sak 45/13:   Uttalelse til grunndisponering – «erfaringsstol» ved Synnhallia 

 

Saksbehandlers 

kommentar:  Verdiskapingsprogrammet Økosystem Dokkadelta (2009 – 2013) som 

eies av kommunene Nordre Land, Søndre Land og Etnedal, åpnet i 

august 2010 en kunst i natur utstilling med ”erfaringsstoler”. 

Utstillingen ”Erfaringsstoler” driftes av Dokkadeltaet nasjonale  

våtmarkssenter AS (DNV). 

  

Fra august 2010 til november 2011 var det montert en erfaringsstol på 

sørsiden av veien på rasteplassen Synnhallia i Torpa statsallmenning.  

I oktober 2013 har DNV montert en erfaringsstol på samme 

rasteplassen, men i veikanten på nordsiden av veien. DNV har vært i 

kontakt med leder av Torpa fjellstyre om oppsetting av erfaringsstolen. 

 

Statskog har besluttet at oppføringen av erfaringsstolen er et tiltak som 

krever søknad om grunndisponering etter fjelloven § 12. Dermed gis 

fjellstyret mulighet til å uttale seg om hvordan dette tiltaket påvirker 

våre interesseområder. 

 

Forslag til vedtak: Denne saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Referat/diskus 

jonssaker: 
 

1. Status i fjellet etter sommeren  

 

Truls Vesterås oppsummerer kort. 

 

2. Avtale med Fram Reinlag DA – fornyelse 

 

Tidligere avtale med Fram Reinlag DA om tamreinbeite er utgått, og må vurderes i 

forhold til fornyelse.  

 

Et møte med Fram og representanter fra Gausdal og Torpa fjellstyrer forsøkes 

gjennomført før nyttår. Mer informasjon om dette vil komme så fort det er avklart. 

 

3. Endring i provisjonssats SMSpass DA 

 

På grunn av bankenes økning i transaksjonskostnader på innbetalinger, ser SMSpass 

DA seg nødt til å øke sine provisjonssatser. Deres provisjon settes til kr. 10,- pr. 

bestilling. Det er kun endring på provisjonssatsen, øvrig oppgjør kjøres slik det gjøres i 

dag. 

 

4. Naturoppsyn – kurs på Evenstad 

 

Truls Vesterås har meldt seg på kurs i naturoppsyn ved Høgskolen i Hedmark, 

Evenstad. Kurset er et såkalt intensiv-kurs, med 2 samlinger, en i uke 45 (2013) og en i 

uke 2 (2014). Kurset gir en innføring i miljølovverket, kulturminner, praktiske 

oppgaver m.m. og er nødvendig for å få tildelt begrenset politimyndighet (BPM). 

 

Denne opplæringen og BPM anses som nødvendig og et minimumskrav for å kunne 

utføre oppsynsarbeidet i Torpa statsallmenning på et tilfredsstillende nivå.  

Kostnader ved kurset er semesteravgift ved Evenstad (kr. 665,-) i tillegg til overnatting 

(kr. 1050,- pr. uke) og reise. 

 

5. Premiering natursti – Handicapdammen 

 

Naturstien ved Handicapdammen er svært populær og vi har i år fått inn 80 

besvarelser. Alle disse besvarelsene vil motta et brev og en premie.  

 

Som premie i år er det planlagt å dele ut fjellaure-sluken, som kjøpes gjennom Norges 

Fjellstyresamband (kr. 15,- pr. stk).  

 

Det er tydelig at naturstien er veldig populær blant barn som er på fisking og tur i 

Torpa i sommerperioden, og et hyggelig tiltak som bør videreføres selv om premiering 
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og porto kan bli nokså kostbart. En kan se etter ulike tilskuddsordninger for å få 

dekket dette. 

 

6. Ny sikteskive Spåtindtoppen 

 

En sikteskive på Spåtindtoppen vil bli montert sommeren 2014. En ivrig ildsjel holder  

tak i dette, og har innhentet finansiell støtte fra Nordre Land og Etnedal kommuner til  

stativ med skive. Det er Tronrud Engineering som skal frese ut stålskiva. 


