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 Torpa den, 17.11.15 

 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 tirsdag 24.11.2015 

 

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Fredheim Vel, Aust-Torpa, tirsdag 

24.11.2015 kl. 12:00. Det vil bli servert mat i etterkant av møtet.  

 

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

selv sin vara. 

 

Saker i Torpa Fjellstyre:  

 

Sak 24/15:  Godkjenning av møteinnkalling  

Sak 25/15:  Godkjenning av møteprotokoll 22.07.2015 

Sak 26/15:  Oppsummering av sommer og høstsesongen i fjellet 

Sak 27/15: Trening av jakthunder – henvendelse fra Nordre Land Sau og Geit 

Sak 28/15: Storruse Dokkfløy 

 

Eventuelt 

 

Referat/diskusjonssaker 

1. Regulering av småviltjakta Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen 2015 

2. Felles skiltmal i Synnfjellet 

 

 

 

 

Kari Bjørkeli                                                                                                  Truls Vesterås  

Leder Torpa fjellstyre                                                      Fjelloppsyn/sekr. Torpa fjellstyre  
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Saker i Torpa fjellstyre 24.11.2015:  
 

Sak 24/15:   Godkjenning av møteinnkalling  

 

 

Sak 25/15:   Godkjenning av møteprotokoll fra 22.07.2015  

 

Saksdokumenter:  Vedlagt møtereferat. 

 

 

Sak 26/15:   Oppsummering av sommer og høstsesongen i fjellet 

 

Saksopplysninger:  Truls Vesterås går gjennom de foreløpige resultatene etter årets sommer- og 

høstsesong. 

 

 

Sak 27/15:   Trening av jakthunder – henvendelse fra Nordre Land Sau og Geit 

 

Saksdokumenter:  Brev fra styret i Nordre Land Sau og Geit av 20.08.2015 

 

Saksopplysninger:  Fjellstyret mottok i midten av august 2015 et brev fra styret i Nordre Land Sau 

og Geit, med en anmodning til Torpa fjellstyre om å utsette jakthundtrening for 

elghunder i statsallmenning til 5. september (ordinær start 25. august). 

 

 Dette på bakgrunn av skader på sau under jakthundtrening i de senere år (ikke 

dokumentert). 

 

 Nordre Land Sau og Geit ønsker videre å påpeke at beite i statsallmenningen er 

næringsveg for deres medlemmer og bør prioriteres foran jakt-interesser. 

 

 

Sak 28/15:   Storruse Dokkfløy 

 

Saksdokumenter:  E-post fra Oppland Energi AS 18.08.2015 

 Utskrift av møtebok Gausdal fjellstyre 01.09.2015 

 

Saksopplysninger:  Storrusa som i dag brukes til utfisking av sik i Dokkfløy eies av Oppland Energi 

AS. De har ikke interesse av å være eier av rusa, da de ikke ser det som 

sannsynlig at de vil få bruk for den andre steder.  

 

 De ønsker å overføre eierskapet av rusa vederlagsfritt til Gausdal og Torpa 

fjellstyrer i fellesskap, under forutsetning av at de som i dag driver utfisking av 

sik fortsatt kan disponere rusa. 

 

Forslag til vedtak:  Torpa fjellstyre overtar eierskap for rusa i fellesskap med Gausdal fjellstyre, iht. 

vilkårene fra Oppland Energi AS. 
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Referat/diskusjonssaker 
 

 

1.  Regulering av småviltjakta Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen 2015  

 

Årets taksering viste en nokså lav rypebestand og en særskilt dårlig 

kyllingproduksjon. Som følge av dette vedtok leder i Torpa fjellstyre, Kari 

Bjørkeli og fjelloppsyn, Truls Vesterås, å stenge for jakt på rype høsten 2015 

(vedtatt 07.09.2015 – møtebok vedlagt). 

 

2.  Felles skiltmal i Synnfjellet  

 

Truls Vesterås deltok på et møte ved Spåtindhotellet 01.10.2015 der temaet var en 

plan om å utarbeide en felles skiltmal for Synnfjellet og omegn. 

 

Til stede på møtet var representanter fra Landsbyen Næringshage på Dokka, en 

grunneier, representant fra Spåtind Sport Hotel, samt 2 representanter fra 

Synnadalen hyttelag. 

 

Det er ønskelig å søke midler gjennom Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen 

til å få utarbeidet like skilter i Synnfjellet og omegn, skilter som følger malen til 

DNT (grønne skilter med informasjon om turmål). Formålet med dette er å få en 

helhetlig skilting som kan utvide fritidstilbudet i området innen hyttemarkedet og 

Synnfjellområdet.  

 

Fjellstyret ble bedt om å komme med en liste over aktuelle skilt innen nyttår. 

Møteholderene, med representantene fra Landsbyen Næringshage i spissen, har 

planer om å gjennomføre like møter også med nasjonalparkstyret i Langsua og 

Gausdal fjellstyre. 

 


