Møtebok
Organ
Torpa Fjellstyre

Møtested
Synnfjellporten

Møtedato
08.10.2019

Kl.
10:00

Til stede på møtet:
Styret: Bernt Øistad, Per Ole Lunde, Sigbjørn Nydahl, Marit Rønningen, Ole Magnus
Røstelien
Andre: Truls Vesterås (fjelloppsyn/sekr.)
Saker som ble behandlet:
Sak 18/19:
Sak 19/19:
Sak 20/19:
Sak 21/19:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 13.06.2019
Utkast til forvaltningsplan 2019-2029 verneområdene i Langsua
Seter 52/1/148 på Lundsetrene, til Nedre Bratlien gnr. 80/7. Vurdering
av bruk i forhold til fjelloven § 22.

Referat/diskusjonssaker
1. Varsel om oppstart av planarbeid Synnfjell Øst og Synnfjell Syd
2. Forsikringssak råte/stokkmaur Oppsjøhytta

Torpa fjellstyres underskrifter

Truls Vesterås
Fjelloppsyn Torpa fjellstyre

Saker i Torpa fjellstyre 08.10.2019:
Sak 18/19:

Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:

Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 19/19:

Godkjenning av møteprotokoll fra 13.06.2019

Saksdokumenter:

Møtereferat fra 13.06.2019

Vedtak:

Protokoll fra 13.06.2019 ble enstemmig godkjent og undertegnet.

Sak 20/19:

Utkast til forvaltningsplan 2019-2029 verneområdene i Langsua

Saksdokumenter:

Planutkast til forvaltningsplan
Forslag til innspill fra Torpa fjellstyre

Saksopplysninger:

Torpa fjellstyre mottok 14.07.2019 en e-post fra Langsua nasjonalparkstyre
med høringsbrev for planutkastet til forvaltningsplan 2019-2029 for
verneområdene i Langsua. Denne planen er nå på offentlig høring med
svarfrist 15.10.2019.
Planutkastet er nokså omfattende og dekker de aller fleste temaer og
områder innenfor verneområdene omfattet av Langsua nasjonalpark.
Planutkastet ble sendt ut til fjellstyremedlemmene 20. september per e-post,
slik at de kunne forberede innspill til planutkastet.
Truls Vesterås gjennomgikk planutkastet og et forberedt utkast til innspill
på vegne av Torpa fjellstyre for de mest sentrale punktene som omfatter
Torpa statsallmenning og fjellstyrets virksomhet. Dette gjennomkastet
gjennomgås i møtet og åpnes for endringer/innspill fra
fjellstyremedlemmene.

I møtet:

Marit Rønningen ba om å få vurdert sin habilitet i saken på bakgrunn av sitt
verv som styremedlem i Langsua nasjonalparkstyre.
Et samlet fjellstyre vedtok at Marit Rønningen er inhabil i saken som følge
av sitt verv i Langsua nasjonalparkstyre.
Etter gjennomgang av utkastet til innspill fra fjellstyret ble følgende
endringer/tillegg i innhold tilføyd:
- Innlemme punkt om et ønske om å ferdigstille den allerede påbegynte
rydding av vollen ved Leikvamlæger.
- Legge til informasjon om benker, bålplasser og utedoer til punktet
vedrørende fjellstyrets rasteplasser langs Fv. 204.
- Endring i ordlyd/oppklaring i siste avsnitt hva gjelder kravet til søknad
for taksering av vilt i nasjonalparken.

Vedtak:

Torpa fjellstyres innspill til utkastet til forvaltningsplan 2019-2021 for
verneområdene i Langsua nasjonalpark ble enstemmig vedtatt med
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overnevnte tillegg/endringer i innhold. Innspillet oversendes Langsua
nasjonalparkstyre innen høringsfristen 15.10.2019.

Sak 21/19:

Seter 52/1/148 på Lundsetrene, til Nedre Bratlien gnr. 80/7. Vurdering
av bruk i forhold til fjelloven § 22.

Saksdokumenter:

Brev av 06.09.2019 fra Jørgen Bratlien til Torpa fjellstyre med ønske om
fradeling av setereiendom

Saksopplysninger:

Torpa fjellstyre har mottatt et brev fra Jørgen Bratlien datert 06.09.2019,
med et ønske om fradeling av setereiendommen på Lundsetra 52/1/148.
Jørgen Bratlien oppgir i sin søknad at det ikke lenger er aktuelt med jord til
slått i fjellet som før, og dermed ikke ser det som en nødvendighet å beholde
vollen på Lundsetra, som han har bruksrett på.
Han ønsker å avslutte festeavtalen vedrørende vollen, og ønsker samtidig å
få beholde husene på setra som hans forfedre har bygget og benyttet i
generasjoner. Han ber avslutningsvis om at Torpa fjellstyre er positive til
dette og anbefaler hans søknad videre til Statskog.
I forbindelse med seterregistreringen i 2000 ble bebyggelsen på setra målt til
følgende areal:
- Låve: 40 m2
- Kvilebu/høsterstue: 15 m2
Arealet på setra er oppmålt til 12,7 da.
Vollen er i dag ikke i bruk av Jørgen Bratlien, men benyttes/beites av Hans
Gaukerud (som låner vollen hos Fliflet/Dahl etter avtale).
Torpa fjellstyre må behandle saken etter § 22 (frifall) i fjelloven og § 13
(løyve til å ha hus stående på seter som er falt i det fri) i seterforskriften.

I møtet:

Jørgen Bratlien kontaktet fjelloppsyn og sekretær Truls Vesterås per telefon
08.10.2019 angående innholdet i saken og innstillingen i sakspapirene om å
gi søker tillatelse til å ha bygningene på setra stående avgiftsfritt i 10 år om
gangen, jf. § 13 i seterforskriften, samt kravet til at dette festet skal knyttes
til og være uatskillelig fra eiendommen.
Søker ble informert om gjeldende lovverk som gjelder for setrer på
statsallmenningsgrunn og de premisser som dette lovverket gir.
Søker Jørgen Bratlien ønsket på bakgrunn av dette å trekke sin søknad om
fradeling av setereiendom med umiddelbar virkning.

Vedtak:

Søker trakk sin søknad om fradeling av setereiendom før møtet fant sted,
følgelig vil Torpa fjellstyre ikke behandle saken etter § 22 i fjelloven eller §
13 i seterforskriften.
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