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 Torpa den, 25.06.14 

 

 

Fjellstyremedlemmer m/vara    

           Ark. 012.1 

 

Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 17.06.2014 

 

Det innkalles til fjellstyremøte, befaring og fiskeutsetting tirsdag 17.06.2014 kl. 10:00 i Torpa 

statsallmenning. Oppmøte blir ved Oppsjøkrysset/Oppsjøhytta hvor vi avtaler videre 

samkjøring. Møtet starter med en kort befaring, før lunsj og fjellstyremøte på hytta til Kari 

Bjørkeli. Det oppfordres til å komme med forslag til steder/ting som ønskes sett på under 

befaringen. 

 

Etter fjellstyremøtet foretas fiskeutsetting, i god gammel dugnadsånd som tidligere. Dette 

starter kl. 17:00 fra Oppsjøkrysset. Her er det behov for ca. 10-12 personer til å hjelpe til med 

fiskeutsettingen, og det oppfordres til at hver enkelt i fjellstyret ordner med min. 1 god 

hjelper. Husk å ta med sekk til frakt av fisken! I etterkant av utsettingen kan samtlige 

medhjelpere få noe å drikke og bite i ved Oppsjøhytta, samt en påskjønnelse for hjelp med 

fiskeutsettingen.  

 

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

sin vara. 

 

Saker i Torpa Fjellstyre: 

 

Sak 19/14: Godkjenning av møteinnkalling 

Sak 20/14:  Godkjenning av møteprotokoll 29.04.2014 

Sak 21/14: Revisjonsberetning 2013 

Sak 22/14: Forslag fiskeutsettinger i Torpa statsallmenning 2014 

Sak 23/14: Elgjakt: fordeling av kvoter 2014 

Sak 24/14: Uttalelse til søknad om kjøp av tilleggsjord 148/1/184 

Sak 25/14: Søknad om økonomisk støtte for kultivering og tynningsfiske i 

Dokkfløymagasinet 

Sak 26/14: Stillingsstørrelse fjelloppsyn 

Eventuelt 

 

Referat/diskusjonssaker: 

 

1. Utfordringer som følge av sen vegåpning av Fv. 204 

 

Kari Bjørkeli       Truls Vesterås                              

Leder Torpa fjellstyre     Fjelloppsyn/sekr. Torpa fjellstyre 
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Saker i Torpa fjellstyre 29.04.2014: 

 

Sak 19/14:  Godkjenning av møteinnkalling  

 

Sak 20/14: Godkjenning av møteprotokoll fra 29.04.2014 

 

Saksdokumenter:  Utsendte møtereferater. 

 

Sak 21/14:   Revisjonsberetning 2013  

 

Saksdokumenter:  # Oversendelse beretning 2013 (vedlegg 1) 

   # Beretning 2013 (vedlegg 2) 

 

Forslag til vedtak: Revisors beretning 2013 tas til orientering.   

 

Sak 22/14:  Forslag fiskeutsettinger i Torpa statsallmenning 2014 

 

Saksdokumenter: # Oversikt fiskeutsetting ved ulike lokaliteter 2014 (vedlegg 3) 

 

Saksbehandlers  

kommentarer:  Det foreslås utsetting av fisk i samme omfang som de siste årene.  

Forslaget til fiskeutsettinger i Torpa statsallmenning 2014 viser antall, 

størrelse og lokaliteter hvor fisk bør settes. Fiskeutsettingen er i samme 

omfang som de siste årene, og i henhold til avsatte midler vedtatt i 

budsjett for 2014.  

 

For fremtiden foreslås det å foreta vurdering om hvilke vatn det bør 

settes fisk i administrativt og kun å legge frem oversikt over 

fiskeutsettinger som orientering for fjellstyret. Dette for å effektivisere 

og forenkle prosessen ved dette årlige arbeidet. 

 

Forslag til vedtak: Fiskeutsetting i Torpa statsallmenning 2014 gjennomføres i henhold til 

forslag. Videre foretas fremtidig fordeling av fiskeutsetting på ulike 

lokaliteter administrativt, og legges frem som orientering for fjellstyret. 

  

 

Sak 23/14: Elgjakt: fordeling av kvoter 2014 

 

Saksdokumenter: # Elgkvoter, Gausdal og Torpa fjellstyrer - etter vedtak i Gausdal  

fjellstyre (vedlegg 4). 

   

Saksbehandlers 

kommentar:  I henhold til felles bestandsplan for elg i Gausdal og Torpa fjellstyrer 

for perioden 2013-2017, er Torpa fjellstyre tildelt grunnkvote (70 %) på 

8 dyr til fordeling på våre jaktfelt, Storlia og Lundseterlia. 
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 2013 var første året med ny bestandsplan. Kategorien «eldre ku» ble 

erstattet med «fritt dyr». Dette er en ordning som har fungert fint. 

 

 Torpa fjellstyre er tildelt følgende grunnkvote for 2014: 

 4 kalv/ungdyr, 2 okser, 2 frie dyr.  

  

Forslag til vedtak:   

 

 

 

 

 

 

 

Sak 24/14:  Uttalelse til søknad om kjøp av tilleggsjord 148/1/184 

 

Saksdokumenter: # Fra Statskog til uttalelse– søknad om kjøp av tilleggsjord  

(vedlegg 5). 

   # Søknad om kjøp av tilleggsjord (vedlegg 6). 

   

Saksbehandlers 

kommentar:  Håkon og Sylvia Ringvold har søkt Statskog om kjøp av tilleggsjord 

med fnr. 184 i Torpa statsallmenning. Arealet er utvist til Forset (91/3). 

Søknaden er begrunnet med at det kan være av viktighet for neste 

generasjons gårdbrukere å eie jorda man driver, all den tid dette anses å 

gi større fleksibilitet og forutsigbarhet for drifta. Søknaden er vedlagt. 

  

Etter fjellovens § 13 kan statsallmenningsgrunn som hovedregel ikke selges. 

Allmenningsgrunn som er dyrket eller skal brukes som tilleggsjord til gårdsbruk 

kan imidlertid avhendes. Statskogs umiddelbare oppfatning at dette først og 

fremst vil være aktuelt i tilfeller der gården med nærliggende tilleggsjord er 

omsluttet av statsallmenningsgrunn. I dette tilfellet er situasjonen en annen, og 

Statskog mener i utgangspunktet at et salg ikke vil være hensiktsmessig.  

 

Søknaden er oversendt fjell- og allmenningsstyret for uttalelse, for på 

den måten å få belyst saken fra alle sider. 

 

Sak 25/14: Søknad om økonomisk støtte for kultivering og tynningsfiske i 

Dokkfløymagasinet 

 

Saksdokumenter: # Søknad om økonomisk støtte for kultivering og tynningsfiske i  

Dokkfløy (vedlegg 7). 

    

Jaktfelt Elgkvote Torpa statsallmenning 2014 

  Kalv/ungdyr Eldre okse Fritt dyr 
Sum 
grunnkvote 

Storlia 2 1 1 4 

Lundseterlia 2 1 1 4 

SUM 4 2 2 8 
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Saksbehandlers 

kommentar: Vedlagte søknad om økonomisk støtte er adressert til Gausdal og Torpa 

fjellstyrer. 

 

 Til orientering er det som står skrevet i søknaden om mottatt tilskudd 

fra Torpa fjellstyre i 2013 en skrivefeil, det skal her stå fra Nordre Land 

kommune. 

 

Sak 26/14: Stillingsstørrelse fjelloppsyn  

 

Unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 25. 

 

Referat/diskusjonssaker: 
 

1. Utfordringer som følge av sen vegåpning av Fv. 204 

 

I år, som tidligere, har det oppstått utfordringer som følge av sen vegåpning av Fv. 204.  

Dette medfører problemer for Torpa fjellstyres arbeid og tilrettelegging, for ikke å glemme 

våre besøkende i fjellområdet.  

 

Vi skulle gjerne sett at velviljen som Statens vegvesen viser til å låse Fv. 204 ved 

utgangen av oktober og tilrettelegge for skiløypekjøring, også gjaldt i motsatt ende av 

sesongen, altså ved å brøyte fylkesveien kort tid etter påske slik at vegen får tilstrekkelig 

tid til å tørke opp. Dette vil forhåpentligvis gi bedre tid til å få utført nødvendige 

reparasjoner av vegbanen, som kan bidra til tidligere åpning av Fv. 204. 

 

De senere år har åpning av fylkesveien, da særlig strekningen mellom Oppsjøkrysset og 

Lenningen, vært preget av stadige utsettelser. Foregående år har ikke vegen på overnevnte 

strekning blitt åpnet for ferdsel før midten av juni, noe som bidrar kraftig til å forkorte vår 

allerede korte sommersesong i fjellet.  

 

Som følge av dette blir mange av våre arbeidsoppgaver innen vedlikehold, kultivering og 

tilrettelegging i forhold til fiske og friluftsliv utsatt og i stor grad svært begrenset. Torpa 

fjellstyre har ved gjentatte anledninger forsøkt å få tilgang til bomnøkler i området for å 

kunne komme inn og starte på vedlikeholdsarbeid, men uten hell. Dette gjør at alle våre 

vedlikeholdsoppgaver, som tømming og vasking av utedoer, utsetting av skilt og 

utleiebåter, utlevering av fiskekort, vedhogst, ørekytefangst etc., må gjennomføres på kort 

tid samtidig som storinnrykket av besøkende i fjellet ankommer. Dette er svært uheldig. 

 

Torpa fjellstyre ønsker en kraftig forbedring av dagens situasjon vedrørende vedlikehold 

og åpning av Fv. 204, og forbedret fortløpende kommunikasjon om status og arbeid på 

denne vegen. Dagens kommunikasjon om status og tidspunkt for arbeid/åpning av Fv. 204 

mellom Statens vegvesen, Nordre Land kommune og Torpa fjellstyre er nærmest ikke-

eksisterende.   


