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 Torpa den, 09.12.14 

 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 arbeidsdugnad/fjellstyremøte onsdag 20.08.2014  

 

Det innkalles til arbeidsdugnad og fjellstyremøte i forbindelse med bygging av nye hytta ved 

Lenningshøgda, kl. 10:00 onsdag 20.08.2014. Det gjenstår mye arbeid og småplukk ute og inne på hytta 

som med fordel kan gjøres ved en felles dugnad. Oppmøte ved hytta, hver enkelt tar ansvar for eventuelt å 

avtale samkjøring.  

 

Det behøves ikke å medbringe verktøy eller utstyr, da det meste av nødvendig utstyr skal være tilgjengelig. 

Husk å medbringe passende arbeidstøy. Lunsj/mat vil bli servert.  

 

Da det ikke er innkommet noen saker som må behandles på møtet, bes det om at hver enkelt kommer med 

eventuelle innspill dersom det er saker som bør tas opp.  

 

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

 

Saker i Torpa Fjellstyre:  

 

Sak 28/14:  Godkjenning av møteinnkalling  

Sak 29/14:  Godkjenning av møteprotokoll 17.06.2014 

Sak 30/14: Orientering om kostnader knyttet til nye hytta  

Sak 31/14: Budsjett, tilleggsbevilgning nye hytta 

Sak 32/14:  Fullmakt for leder og kasserer til å søke om driftskreditt hvis nødvendig 

Sak 33/14: Resultat prøvefiske Røssjøkolltjernet 2014 

Sak 34/14:  Utvidelse av treningsterreng for fuglehunder i Torpa statsallmenning  
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Saker i Torpa fjellstyre 20.08.2014:  
 

Sak 28/14:   Godkjenning av møteinnkalling  

 

Sak 29/14:   Godkjenning av møteprotokoll fra 17.06.2014  

 

Saksdokumenter:  Utsendt møtereferat. 

 

Sak 30/14:  Orientering om kostnader knyttet til nye hytta  

 

Saksdokumenter:  Per Ole Lunde orienterer. 

 

Sak 31/14:  Budsjett, tilleggsbevilgning nye hytta 

 

Saksdokumenter:  Per Ole Lunde orienterer. 

 

Sak 32/14:   Fullmakt for leder og kasserer til å søke om driftskreditt hvis nødvendig 

 

Saksdokumenter:  Per Ole Lunde orienterer. 

 

Sak 33/14:  Resultat prøvefiske Røssjøkolltjernet 2014 

 

Saksdokumenter: Oversikt over fangst (vedlegg) 

 

Sak 34/14:   Utvidelse av treningsterreng for fuglehunder i Torpa statsallmenning  

 

Saksbehandlers 

kommentar: Torpa fjellstyre tilbyr trening for fuglehunder i vinterhalvåret (fra 1. januar til 1. 

april). Feltet har følgende avgrensning: Fra Lenningen langs allmenningsgrensa til 

Djuptjernskampen. Fra Djuptjernskampen langs kommunegrensa til Gausdal til 

denne krysser fylkesvei 204. Deretter følger grensa fylkesvei 204 til krysset til 

Gardseterveien, langs Gardseterveien ned til Lenna, deretter langs Lenna og 

tilbake til Lenningen. 

 

Treningskortene er å få kjøpt på Lenningen fjellstue, til prisen kr. 100,- pr. døgn 

eller kr. 200,- pr. sesong (pris gjelder pr. hund). 

  

De siste årene har salget av disse treningskortene for fuglehunder vært meget 

lavt (2014: ?, 2013: 3 stk, 2012: 0, 2011: 2 stk). Dette til tross for at det 

observeres flere løse hunder i tidsrommet fra 1. januar til 1. april, både innenfor 

og utenfor det fastsatte treningsfeltet. Dette medfører at eiere som slipper sine 

hunder (utenfor skiløypene), selv om de befinner seg innenfor rett tidsperiode og 

treningsfelt, bryter loven om båndtvang. 

 

For å forenkle dagens ordning med salg av treningskort for fuglehunder 

i vinterhalvåret, foreslås det derfor å legge disse kortene ut for salg på 
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Inatur, med våre andre tilbud. Samtidig foreslås det å utvide grensene 

for treningsfeltet til å gjelde hele Torpa statsallmenning, da det er svært 

mange som har p-plassen ved Spåtind hotellet som utgangspunkt for 

skiturer. Det foreslås å videreføre de øvrige fastsatte regler for 

treningsfeltet, og videre at hunder til enhver tid skal holdes i bånd i 

skiløypene.  


