Møtebok
Organ
Torpa Fjellstyre

Møtested
Spåtind Sport hotel

Møtedato
02.12.2014

Kl.
13:00

de 1

Til stede på møtet:
Torpa fjellstyre
Styret: Kari Bjørkeli (leder), Marit M. Rønningen, Ole Magnus Røstelien, Sigbjørn
Nydahl Andre: Truls Vesterås (fjelloppsyn/sekr.)
Fraværende på møtet:

Per Ole Lunde (meldt forfall)

Saker som ble behandlet:
Sak 38/14:
Sak 39/14:
Sak 40/14:
Sak 41/14:
Sak 42/14:
Sak 43/14:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 20.08.2014
Møtedatoer for vinter/vår 2015
Godtgjørelser i Torpa fjellstyre
Oppsummering av elgjakta 2014
Endring pris jaktkort etter justering våren 2014

Eventuelt:
Sak 44/14:

Forespørsel om slipp av sau i Torpa statsallmenning fra gnr. 92 bnr. 9 og 11

Torpa fjellstyres underskrifter

Truls Vesterås
Fjelloppsyn Torpa fjellstyre

Sak 38/14:
Vedtak:

Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkalling ble enstemmig godkjent.

Sak 39/14:

Godkjenning av møteprotokoll 20.08.2014

Saksdokumenter:

Utsendt møtereferat

Vedtak:

Møteprotokoll ble enstemmig godkjent og undertegnet.

Sak 40/14:

Møtedatoer for vinter/vår 2015

I møtet:

Følgende datoer ble foreslått for vinter/vår 2015:
- 17. eller 24. februar
- 21. april
- 16. juni

Vedtak:

Møtene gjennomføres som foreslått ovenfor, og ellers ved behov.

Sak 41/14:

Godtgjørelser i Torpa fjellstyre

I møtet:

Grunnet store arbeidsmengder i 2014 foreslås kasserers godtgjørelse dette
året økt i forhold til ordinært.

Vedtak:

Torpa fjellstyre vedtar enstemmig at kasserers godtgjørelse for 2014 økes
til kr. 10 000. Leder godtgjøres med kr. 6000 pr. år. Årlig godtgjørelse for
telefon er fortsatt kr. 1000.
Videre godtgjøres fjellstyrets medlemmer med kr. 350 pr. møte, samt tapt
arbeidsfortjeneste på dagtid og kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Sak 42/14:

Oppsummering av elgjakta 2014

Vedtak:

Oppsummering av elgjakta 2014 tas til orientering.

Sak 43/14:

Endring pris jaktkort etter justering våren 2014

Vedtak:

Torpa fjellstyre vedtar enstemmig å øke prisen for sesongkort for
småviltjakt for innenbygdsboende, for å oppfylle kravene som beskrevet i
Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning, til kr. 600.

Sak 44/14:

Forespørsel om slipp av sau i Torpa statsallmenning fra gnr. 92 bnr.
9 og 11
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I møtet:

Det er kommet inn en forespørsel om slipp av sau i Torpa
statsallmenning fra gnr. 92 bnr. 9 og 11. Det er planlagt å slippe 50-60
søyer i området ved Lundsetrene. Søker har også vært i kontakt med
rettighetshaver av Toft seter, gnr. 55 bnr. 1, ved Lundsetrene, om å få
benytte setra til sauebruk.
Samtlige i fjellstyret stilte seg positive til økt bruk av utmarksbeitet i
statsallmenningen, en beiteressurs som de senere år ikke har vært
nevneverdig benyttet.
Det ble vist til bestemmelsene i beitevedtekter for Torpa statsallmenning
(vedtatt 08.10.2007, sak 31/07) og beiteplan for Torpa statsallmenning
(utarbeidet 2003), og videre forutsatt at beiteberettigede som ønsker å
slippe buskap i fjellet innordner seg etter disse.
Siden denne saken er et enkeltvedtak som også angår andre
bruksberettigede i Torpa statsallmenning, tilsier fjelloven § 10 at alle
bruksberettigede skal gis mulighet til å uttale seg i saken.

Vedtak:

Torpa fjellstyre stiller seg enstemmig positive til ønsket fra gnr. 92 bnr. 9
og 11 i Torpa om å slippe 50-60 søyer i området ved Lundsetrene.
Antallet sau anslås ikke til å overskride antallet som kan vinterføes på
eiendommen, jf. fjelloven § 15. Dersom antallet sau som slippes på
utmarksbeite overskrides betraktelig i henhold til overnevnte antall,
forutsetter fjellstyret en forhåndsvarsling om dette for å forhindre at andre
bruksberettigede berøres negativt. Videre forutsettes det at
bestemmelsene som beskrevet i beitevedtekter for Torpa statsallmenning
følges.
I henhold til fjelloven § 10 legges dette vedtaket ut for ettersyn for de
bruksberettigede i Torpa statsallmenning i 4 uker.
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