Møtebok
Organ
Torpa Fjellstyre

Møtested
Oppsynshytta, Oppsjøen

Møtedato
04.10.2016

Kl.
16:00

de 1

Til stede på møtet:
Styret: Bernt Øistad (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl,
Bodil Røstelien
Andre: Truls Vesterås (fjelloppsyn/sekr.)
Saker som ble behandlet:
Sak 22/16:
Sak 23/16:
Sak 24/16:
Sak 25/16:
Sak 26/16:
Sak 27/16:

Evt. 28/16:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 13.04.2016
Søknad om økonomisk støtte – Grønvolds Venner
Regler for avbestilling/tilbakebetaling for fjellstyrets tilbud
Motorferdsel i utmark – søknad om løypekjøring – Synnfjell
løypene/Lenningen løypelag
Stillingsprosent fjelloppsyn/daglig leder Torpa (Unntatt offentlighet, jf.
offentleglova § 25)
Høring kommunedelplan Synnfjell Øst

Torpa fjellstyres underskrifter

Truls Vesterås
Fjelloppsyn Torpa fjellstyre

Saker i Torpa fjellstyre 04.10.2016:
Sak 22/16:

Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:

Møteinnkalling ble enstemmig godkjent.

Sak 23/16:

Godkjenning av møteprotokoll 13.04.2016

Saksdokumenter:

Møtereferat fra 13.04.2016

Vedtak:

Møtereferat fra 13.04.2016 ble enstemmig godkjent og undertegnet.

Sak 24/16:

Godkjenning av møteprotokoll fra 13.04.2016

Saksdokumenter:

Søknad fra Grønvolds Venner, datert 15.06.2016

Saksopplysninger:

Fjellstyret har mottatt et brev fra Grønvolds Venner, på vegne av styreleder
Kjell Reidar Bakken, med en anmodning om økonomisk støtte til å opprette
et servicebygg på Grønvold.
Det vises til vedlagt søknad for ytterlig informasjon.
Et tilskudd til Grønvolds Venner bør vurderes i henhold til fjellstyrets
budsjettpost «allmennyttige formål».

I møtet:

Innholdet i søknaden fra Grønvolds Venner ble gjennomgått i møtet, samt
fjellstyrets tidligere historikk for bidrag til anlegget/foreningen.
Fjellstyret var forent om at søknaden oppfyller kravene for allmennyttige
formål, og at arbeidet som Grønvolds Venner utfører kommer alle i Torpa til
stor nytte.

Vedtak:

Torpa fjellstyre vedtok enstemmig å imøtekomme søknaden fra Grønvolds
Venner med kr. 5000,-. Fjellstyret vedtok samtidig å opprettholde
støttemedlemskap til Grønvolds Venner – enstemmig.

Sak 25/16:

Regler for avbestilling/tilbakebetaling for fjellstyrets tilbud

Saksopplysninger:

Fjellstyret mottar iblant avbestillinger for leie av hytter, jakt- og fiskekort,
og øvrige tilbud vi har via Inatur.no. Særlig mange avbestillinger har det
blitt de seneste 2 år, som følge av fredning av rypa.
De tilbud som fjellstyret selger via Inatur.no blir alltid belastet Inaturs
provisjon for håndtering av tilbudet/salget, uavhengig av om salget
avbestilles eller ikke. Inatur tar 12,5 % provisjon for ethvert salg.
Fjellstyret har på sine salgssider for våre utleiehytter en avbestillingsregel
som lyder som følger:
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«Ved feilbestilling refunderes beløpet minus 10 % provisjon og adm.
gebyr. Dersom man ikke får benyttet hytta som planlagt/booket på grunn
av sykdom eller annet, vennligst si fra i god tid. Avbestillinger tett opptil
planlagt ankomst-tidspunkt kan ikke forventes refundert.»
Dette er en regel vi har fulgt i flere sesonger, og som møter forståelse hos
personer som avbestiller sitt kjøp hos oss. De seneste 2 års fredning av rypa
har ført til flere avbestillinger av småvilt-jaktkort enn tidligere. Her har vi
ikke en lik avbestillingsregel, og har dermed tilbakebetalt fullt beløp til
jegerne. I tillegg har vi også blitt belastet Inaturs provisjon for salget, til
tross for at det er avbestilt.
En kan se at flere fjellstyrer har innført en lik avbestillingsregel for sine
småvilt-jaktkort, som for sine hytter og andre tilbud.
Torpa fjellstyre bør derfor vurdere å innføre en lik avbestillings/tilbakebetalings-regel for samtlige tilbud vi har via Inatur.no.
I møtet:

Fjellstyret var forente om at innføring av avbestillingsregler for fjellstyrets
tilbud via Inatur var hensiktsmessig og for å unngå evt. uklarheter ved
avbestillinger/tilbakebetalinger.

Vedtak:

Fjellstyret vedtok enstemmig å innføre følgende avbestillingsregler for sine
tilbud via Inatur.no:
For hytter:
«Kunden har rett til å avbestille leieforholdet før leieforholdet starter. Torpa
fjellstyre refunderer 80 % av beløpet ved avbestilling. Avbestillinger tett
opptil start av leieforholdet (mindre enn 5 dager) refunderes ikke.»
For småvilt-jaktkort:
«Kortkjøper og den/de vedkommende kjøper jaktkort på vegne av, er
inneforstått med at kjøpte kort ikke refunderes dersom fjellstyret før og
under jakta må innføre begrensning i jakttid, kvote og jaktområde. Om
jaktstart ikke gjennomføres (eksempelvis ved fredning av en art), refunderes
80 % av beløpet.»
For fiskekort:
«Fiskekort regnes som en tidsbestemt vare, jf. angrerettsloven, og en kan
derfor ikke forvente å få refundert beløpet ved en evt. avbestilling.»

Sak 26/16:

Motorferdsel i utmark – søknad om løypekjøring – Nye
Synnfjellløypene

Saksdokumenter:

Søknad om løypekjøring i Torpa statsallmenning, datert 15.09.2016

Saksopplysninger:

Torpa fjellstyre mottok 15.09.2016 en søknad om løypekjøring sesongen
2016-17 i blant annet Torpa statsallmenning fra Nye Synnfjelløypene.
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I henhold til fjelloven § 12 3. ledd og Torpa fjellstyres vedtak i sak 10/16
(om søknader av vesentlig karakter) legges søknaden fram for fjellstyret til
behandling.
Iht. fjelloven § 12 3. ledd skal Statskog SF og allmenningsstyret ha mulighet
til å komme med innspill til saken før avgjørelse tas av fjellstyret. Dette
forsøkes innhentet før møtet.
Det vises til vedtak i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 07.09.2016
i sak 49/16 – angående retningslinjer for stenging og åpning av vinterstengt
veg på kommunal veg mellom Spåtind – Oppsjøen. Det anbefales å ta
punktene i dette vedtaket, samt føringer fra Langsua nasjonalpark om
kjøring i verneområdene, med i vurderingen i av saken. Søker er videre
informert om at områdene som strekker seg inn i Gausdal statsallmenning
må avklares med de.
I møtet:

Innhentende uttalelser fra Statskog og Torpa allmenningsstyre ble fremlagt i
møtet.
Statskog (kun gitt muntlig tilbakemelding per tlf.):
«Så fremt den omsøkte løypekjøring ikke legger beslag på fjellstyrets
bruksretter, utover dagens praksis, har Statskog ingen innvendinger mot
søknaden»
Torpa allmenningsstyre:
«Et enstemmig styre går inn for at all løypekjøring er slutt etter 15 april,
eller 17 april da det er 2 dag påske i 2017 slik som parkforvalter gir
tillatelse til.»
Fjellstyret diskuterte søknaden fra løypelagene, og tok innspillene fra
Statskog, allmenningsstyret, samt vedtak i HLMT sak 49/16 og
dispensasjoner gitt av Langsua nasjonalpark med i sin vurdering.

Vedtak:

Fjellstyret vedtok enstemmig å imøtekomme søknad fra Nye
Synnfjelløypene i henhold til kart vedlagt i søknaden og oppgitt
informasjon, med følgende unntak:
All løypekjøring (gjelder både løypemaskin og scooter med/uten sporsetter
mv.) tillates ikke på FV. 204 eller kommunal veg mellom Spåtind Sport
Hotel – Oppsjøen etter 15. april.
Tillatelsen gjelder for sesongen 2016-17, som oppgitt i søknaden.

Sak 27/16:

Stillingsprosent fjelloppsyn/daglig leder Torpa

Saksopplysninger:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 25

Evt. 28/16:

Høring kommunedelplan Synnfjell Øst
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Saksopplysninger:

Det er blitt varslet fra Nordre Land kommune at kommunedelplan for
Synnfjell Øst i løpet av kort tid kommer på høring.
Denne kommunedelplanen berører deler av Torpa statsallmenning, fra
Spåtind Sport Hotel til Oppsjøkrysset, som det blir viktig for fjellstyret å gi
innspill til.
Det berammes et arbeidsmøte i Torpa fjellstyre for å utarbeide en felles
uttalelse til kommunedelplanen når den kommer på høring.
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