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 Torpa den, 23.04.15 

 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 28.04.2015 

 

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

28.04.2015 kl. 10:00. Det vil bli servert lunsj under møtet.  

 

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

selv sin vara. 

 

Saker i Torpa Fjellstyre:  

 

Sak 7/15:  Godkjenning av møteinnkalling  

Sak 8/15:  Godkjenning av møteprotokoll 10.03.2015 

Sak 9/15:  Årsmelding Torpa fjellstyre 2014 

Sak 10/15: Regnskap Torpa fjellstyre 2014 

Sak 11/15:  Budsjett Torpa fjellstyre 2015 

Sak 12/15: Stillingsstørrelse daglig leder/fjelloppsyn Torpa fjellstyre (Unntatt 

offentlighet, jf. offentleglova § 25) 

Sak 13/15: Arbeidsplan 2015 

Sak 14/15: Forslag til fiskeutsetting 2015 

Sak 15/15:  Forslag til nye fiskeregler for Torpa statsallmenning 

Sak 16/15:  Oppdatering av beitevedtekter for Torpa statsallmenning – etter høring for 

bruksberettigede 

Eventuelt 

 

Referat/diskusjonssaker 

1. Offisiell åpning av Lenningshytta 

2. Folungtjernhytta – oppussing av gulv/skjevt gulv 

 

 

 

Kari Bjørkeli                                                                                                  Truls Vesterås  

Leder Torpa fjellstyre                                                      Fjelloppsyn/sekr. Torpa fjellstyre  
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Saker i Torpa fjellstyre 28.04.2015:  
 

Sak 7/15:   Godkjenning av møteinnkalling  

 

 

Sak 8/15:   Godkjenning av møteprotokoll fra 10.03.2015  

 

Saksdokumenter:  Utsendt møtereferat. 

 

 

Sak 9/15:   Årsmelding Torpa fjellstyre 2014 

 

Saksdokumenter: Forslag til årsmelding Torpa fjellstyre 2014 (vedlegg) 

 

Saksopplysninger:  Truls Vesterås går gjennom forslag til årsmelding for Torpa fjellstyre 2014 i 

møtet. 

 

 

Sak 10/15:   Regnskap Torpa fjellstyre 2014 

 

Saksdokumenter:  Resultatregnskap Torpa fjellstyre 2014 med noter (vedlegg) 

 (Revisjonsberetning – medbringes på møtet dersom det er tilgjengelig)  

 

Saksopplysninger:  Kasserer Per Ole Lunde går gjennom regnskapet for Torpa fjellstyre 2014.  

 

 Revisjonsberetning er i skrivende stund ikke ferdig fra revisor. 

 

Forslag til vedtak:  Regnskap for Torpa fjellstyre 2014 vedtas, med forbehold om at 

revisjonsberetning godkjennes. Årsmelding og regnskap for Torpa fjellstyre 2014 

oversendes Statskog og NFS. 

 

 

Sak 11/15:   Budsjett Torpa fjellstyre 2015 

 

Saksdokumenter:  Budsjettforslag Torpa fjellstyre 2015 (vedlegg)  

 

Saksopplysninger:  Forslag til budsjett satt opp og utarbeidet i samarbeid med kasserer Per Ole 

Lunde. I samme oversikt finnes vedtatt budsjett for 2014, samt resultater for 

2014 (inntekter).  

 

 Salg av tjenester til SNO i forbindelse med verneområdene er ennå ikke avklart 

for kommende sesong, men det er i budsjettet forventet at summen vil være 

tilsvarende som i 2014. 

 

 

Sak 12/15:  Stillingsstørrelse daglig leder/fjelloppsyn Torpa fjellstyre 

(Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 25) 
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Saksopplysninger:  Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 25 

 

 

Sak 13/15:   Arbeidsplan 2015 

 

Saksdokumenter:  Forslag til arbeidsplan 2015 (vedlegg)  

 

Saksopplysninger:  Arbeidsplanen viser arbeidsoppgaver for daglig leder/fjelloppsyn i Torpa 

fjellstyre som må eller bør gjøres gjennom året, både administrasjon og 

feltarbeid. Noen av oppgavene må prioriteres høyere enn andre. Videre er noen 

av oppgavene som beskrevet i forslaget gjengangere fra tidligere, som følge av at 

de er kontinuerlige oppgaver eller at det ikke ble tilstrekkelig tid til å 

gjennomføre de i løpet av fjoråret. 

 

Arbeidsoppgaver knyttet til videre utvikling av campingvogn-området ved 

Røssjørumpa, oppfølging av Lenningshytta og reparasjon/oppjekking av 

Folungtjernhytta er inkludert i forslaget til arbeidsplanen for 2015.  

 

Det er også satt opp en oversikt over arbeidsoppgaver som tidligere er innkjøpt 

fra Gausdal fjellstyre, iht. avtale. Det kan være aktuelt å kjøpe inn noen av disse 

tjenestene også i år, men som diskutert på fellesmøtene med Gausdal både i år og 

i fjor, bør likt kjøp-salg av tjenester mellom fjellstyrene tilstrebes. Torpa 

fjellstyre må ta en avgjørelse av hvorvidt administrasjon knyttet til elgjakt skal 

utføres av daglig leder i Torpa fjellstyre eller håndteres av Gausdal fjellstyre som 

tjenestekjøp.  

 

 

Sak 14/15:   Forslag til fiskeutsetting 2015 

 

Saksopplysninger:  Forslag til fiskeutsetting i Torpa statsallmenning 2015 er utarbeidet på bakgrunn 

av utsettinger gjort siden 2004, samt tilbakemeldinger fra fiskere i området og 

fangstrapporter. 

 

 Forslaget til utsetting i 2015 vil koste ca. 35 000 inkl. mva., i henhold til 

budsjettforslag 2015, og fordelingen er som følger: 

 

 År: 2015 

Alder fisk: 1-årige 2-årige flerårige 

Lokalitet: 
  

  

Nytjernet 

 
25   

Ø Lenningsvatn 

  

  

N Lenningsvatnet 

  

  

Søndre Folungtjern 

 
75   

Olaputten 

  

  

Skardtjernet 

 
50   
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Handicapdammen 

  

100 

Storvatnet 

 
50   

Sæbu-Røssjøen 

 
150   

Settefiskdammen 

  

30 

Oppsjøputten 

  

  

Tronhustjern 

  

  

Tretjern 

  

  

Rakfiskputten 

  

  

Storlægervatnet 

 
50   

Svarttjernet 

  

  

Øvre Budeiputten 

 
25   

Nedre Budeiputten 

  

  

Ongeltjern Nord 

 
25   

Ongeltjern Sør 

 
25   

Røssjøkolltjernet 
  

  

Kroktjernet 

  

  

Tobekktjernet 

  

  

Hita 150 
 

  

Djupstrangen (Fjellstrangen) 150   

Gryttjernet 

  

  

Totalt 300 475 130 

 

 

Sak 15/15:   Forslag til nye fiskeregler i Torpa statsallmenning 

 

Saksdokumenter:  Forslag til fiskeregler for Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen (vedlegg) 

 

Saksopplysninger:  I forbindelse med Gausdal fjellstyres nylig reviderte og oppdaterte fiskeregler for 

sine vatn (og i Fellesstrekningen), samt innspill fra Synnfjell Sameie om endring 

i reglementet knyttet til fiskevatna i Synnfjellet, er det naturlig også å gjennomgå 

fiskereglene i Torpa.  

 

 Det vedlagte forslaget til fiskeregler for Torpa statsallmenning og 

Fellesstrekningen er i henhold til de vesentlige endringene innført i Gausdal, og 

imøteser innspillet om å tillate salg av oter-kort for fiskevatna i Synnfjellet. 

 

 For øvrig er det i forslaget blitt gjort presiseringer av unøyaktigheter/fjernet 

unødvendig tekst fra de forrige vedtektene og fokusert på forenkling av 

reglement for våre besøkende fiskere. 

 

 Detaljer fra de foregående fiskereglene over til forslaget i de nye reglene 

gjennomgås under møtet. 

 

 

Sak 16/15:  Oppdatering av beitevedtekter for Torpa statsallmenning – 

etter høring for bruksberettigede 
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Saksdokumenter:  Forslag til oppdaterte beitevedtekter for Torpa statsallmenning (sak 5/15) 

(vedlegg) 

 Sammendrag av innkomne høringsuttalelser (vedlegg) 

 

Saksopplysninger:  Det vises til fjellstyrevedtak i sak 5/15 på møtet 10.03.2015, angående 

oppdatering av beitevedtekter for Torpa fjellstyre.  

 

 I henhold til fjelloven § 10 la Torpa fjellstyre ut melding om vedtaket for 

offentlig gjennomsyn blant de bruksberettigede (via hjemmeside) og øvrige 

instanser (Nordre Land kommune, Statskog), med ønske om innspill til saken 

innen 27. april 2015. 

 

 I skrivende stund er det kommet innspill til saken fra Torpa Bondelag, Nordre 

Land Sau og Geit, Øverbygda Beitelag, Torpa allmenningsstyre og Torpa og 

omland bonde- og småbrukerlag. Sammendrag av innspillene er å finne i 

vedlegg. 

 

 Samtlige innspill/tilbakemeldinger er reaksjoner på forslaget til fremskyndet 

sankedato (10. september i nytt forslag, 20. september i gamle vedtekter), samt 

oppfordringer om å beholde 20. september som siste dag i beitesesongen. De 

øvrige endringer i forslag til oppdaterte beitevedtekter (5/15) er det ikke kommet 

noen innspill/tilbakemeldinger til. 

  

 På bakgrunn av de samlede innspill til saken og den allmenne oppfatningen av 

ulempene knyttet til foreslått fremskyndet sankedato, foreslås det beholde 20. 

september som siste dag i beitesesongen (iht. tidligere vedtekter). 

 

Forslag til vedtak:  Oppdaterte beitevedtekter for Torpa statsallmenning vedtas i henhold til forslag i 

sak 5/15, med unntak av bestemmelsene i § 6 vedrørende siste dag i 

beitesesongen. Siste dag i beitesesongen settes til 20. september som tidligere.   
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Referat/diskusjonssaker 
 

1. Offisiell åpning av Lenningshytta 

 

Det bør settes en dato og et opplegg for offisiell åpning av Lenningshytta, der 

alle bidragsytere inviteres. 

 

2. Folungtjernhytta – oppussing av gulv/skjevt gulv 

 

Gulvet på Folungtjernhytta bærer preg av mye slitasje og skrapemerker, mye 

som resultat av utleie og bruk, samt at hytta har en tendens til å synke/stige i 

takt med årstidene. 

 

Gulvet i hytta hadde hatt godt av en nedpussing og omlakkering. Det bør også 

vurderes om man skulle foretatt en arbeidsdugnad i forhold til oppjekking av 

hytta, for å bedre isolere punktene som hytta hviler på.  

 

 

 

 

  


