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Til stede på møtet:
Torpa fjellstyre
Styret: Kari Bjørkeli (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Ole Magnus
Røstelien Andre: Truls Vesterås (fjelloppsyn/sekr.)
Fraværende på møtet: Sigbjørn Nydahl (meldt forfall)
Saker som ble behandlet:
Sak 28/14:
Sak 29/14:
Sak 30/14:
Sak 31/14:
Sak 32/14:
Sak 33/14:
Sak 34/14:
Sak 35/14:
Sak 36/14:
Sak 37/14:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 17.06.2014
Orientering om kostnader knyttet til nye hytta
Budsjett, tilleggsbevilgning nye hytta
Fullmakt for leder og kasserer til å søke om driftskreditt hvis nødvendig
Resultat prøvefiske Røssjøkolltjernet 2014
Utvidelse av treningsterreng for fuglehunder i Torpa statsallmenning
Uklarheter vedrørende campingvognplasser ved Røssjørumpa
Etablering av skuddpremieordning
Regler og prissetting ved nye hytta

Referat/diskusjonssaker:
1.
2.

Brev til vegmyndighetene vedrørende Fv. 204
Gjennomgang av sommersesongen

Torpa fjellstyres underskrifter

Truls Vesterås
Fjelloppsyn Torpa fjellstyre

Sak 28/14:
Vedtak:

Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkalling ble enstemmig godkjent.

Sak 29/14:

Godkjenning av møteprotokoll 17.06.2014

Saksdokumenter:

Utsendt møtereferat

Vedtak:

Møteprotokoll ble enstemmig godkjent og undertegnet.

Sak 30/14:

Orientering om kostnader knyttet til nye hytta

I møtet:

Per Ole Lunde orienterte om kostnadene knyttet til bygging av hytta.
Det har vært moderate utgifter fra nyttår. Nå som hytta er i ferd med å
ferdigstilles, begynner utgiftene å stige.
Utgiftene til de forskjellige utførte arbeidene ble gjennomgått. Det
gjenstår ubetalte regninger fra flere av arbeidene som er utført ved hytta,
bl. a. innvendig snekring og maling, el-arbeid og graving. Påløpende
kostnader knyttet til bygging av nye hytta etter nyttår er på kr. 627 000
(inklusive moms). P.t. gjenstår det kr. 23 000 på driftskontoen, og kr.
319 000 på kapitalkontoen for Torpa fjellstyre.
I samråd med leder av Torpa fjellstyre er Statskog kontaktet og forespurt
om forskudd på festeinntekter. Dette ble innvilget med kr. 200 000.
Bevilgning fra Torpa fjellstyre til bygging av hytta etter nyttår (kr.
300 000) er overskredet.

Vedtak:

Kostnadene knyttet til bygging/ferdigstilling av nye hytta ble tatt til
orientering.

Sak 31/14:

Budsjett, tilleggsbevilgning nye hytta

I møtet:

Det ble foreslått å innvilge en tilleggsbevilgning slik at en får betalt
utestående regninger og kommer i mål med ferdigstilling av nye hytta.

Vedtak:

Sak 32/14:

Vedtak:

Det gis en tilleggsbevilgning på inntil kr. 950 000, inklusive tidligere
tilleggsbevilgning på kr. 300 000. Enstemmig.

Fullmakt for leder og kasserer til å søke om driftskreditt hvis
nødvendig
Leder og kasserer i Torpa fjellstyre innvilges fullmakt til å søke om
driftskreditt hvis dette blir nødvendig. Enstemmig.
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Sak 33/14:

Resultat prøvefiske Røssjøkolltjernet 2014

Saksdokumenter:

Oversikt over fangst (vedlegg)

I møtet:

Fjelloppsyn/sekretær Truls Vesterås gjennomgikk resultatet av
prøvefisket på Røssjøkolltjernet 16. – 17. aug. 2014.
Det var enighet om å redusere antallet fisk ved utsettinger i
Røssjøkolltjernet (har blitt satt ut 100-150 stk. ettårige hvert år siden
2005) i en kommende 3-4 års periode, samt undersøke muligheten for å
forbedre de eventuelle eksisterende gyteforholdene i vannet.
Det ble foreslått å legge en plan for prøvefiske i Røssjøkolltjernet, samt i
flere av vatnene i Torpa statsallmenning.

Vedtak:

Antallet fisk ved utsetting i Røssjøkolltjernet reduseres i forhold til
tidligere. Eksisterende gytemuligheter ved vannet undersøkes og
forbedres hvis mulig. Prøvefiske ved Røssjøkolltjernet gjennomføres på
nytt om 3-4 år.

Sak 34/14:

Utvidelse av treningsterreng for fuglehunder i Torpa statsallmenning

I møtet:

Det var enighet om at dagens tilbud i forhold til treningsterreng for
fuglehunder i Torpa statsallmenning har rom for forbedringer.
Det var ingen i fjellstyret som hadde motforestillinger mot forenkling av
dagens ordning i forbindelse med kortsalg og å utvide treningsterrengets
grenser.

Vedtak:

Fjelloppsynet undersøker mulighetene for å utvide treningsterrenget for
fuglehunder i Torpa statsallmenning videre, samt forbereder nødvendig
dokumentasjon knyttet til dette.

Sak 35/14:

Uklarheter vedrørende campingvognplasser ved Røssjørumpa

I møtet:

En presisering av fastsatte regler for bruk av campingvogner ved
rasteplassene og etablert plass ved Røssjørumpa ble gjennomgått.
Skilting ved etablert plass ved Røssjørumpa kan oppfattes som noe uklar
for besøkende og brukere av fjellet, da det ikke fremkommer tydelig at
campingvogner/bobiler og lignende som skal hensettes eller lagres i
perioder skal flyttes til gruva ved Tretjernsplassen (som tidlgere
benyttet). Flere har reagert på dette.
Den etablerte campingvognplassen ved Røssjørumpa er ment for
campingvogner/bobiler og lignende som ønsker å oppholde seg på en
plass i perioder over 2 døgn. Rasteplassene i fjellet for øvrig kan også

3

benyttes av campingvogner/bobiler og lignende, men ikke i perioder over
2 døgn, jf. bestemmelsene i friluftsloven, da dette oppfattes som å føre til
nevneverdig skade og ulempe for andre brukere/besøkende av fjellet.
Vedtak:

Oppslag og skilting ved campingvognplassen ved Røssjørumpa utbedres
og det tilrettelegges økt bruk av gruva ved Tretjernsplassen for
hensetting/lagring av campingvogner/bobiler og lignende.
Skilting/oppslag om disse bestemmelsene plasseres på hver rasteplass i
statsallmenningen.

Sak 36/14:

Etablering av skuddpremieordning

I møtet:

I forbindelse med tildeling av viltstellsmidler 2014 fra Nordre Land
kommune, er Torpa fjellstyre også innvilget midler til bekjempelse/uttak
av predatorer av småvilt.

Vedtak:

Det ble enstemmig vedtatt å innføre ordning for skuddpremie i Torpa
statsallmenning i henhold til bevilgning. Fjelloppsynet fastsetter rammer,
rutiner for kontroll/utbetaling, kort-ordning for jakt med mer.

Sak 37/14:

Regler og prissetting ved nye hytta

I møtet:

I forbindelse med kommende ferdigstilling av nye hytta må det fastsettes
regler og rutiner for bruk av hytta, prissetting med mer.

Vedtak:

Følgende bestemmelser for nye hytta ble enstemmig vedtatt:
- Navn på hytta: Lenningshytta
- Utleiepris pr. døgn lavsesong: kr. 700
- Utleiepris pr. døgn høysesong (påske, vinterferie, sommer): kr. 850
- Det utarbeides pakketilbud for leie av hytta i forbindelse med
småviltjakta
- Det utarbeides regler, og sjekk-lister, for leietakere av hytta i
forbindelse med regulering av strøm, panelovner, kaffetrakter,
vaskemaskin, vasspumpe, bad med mer.
- Nøkkel til hytta gjøres tilgjengelig ved Joker i Torpa og Etnedal.
- Utleie foregår via www.inatur.no.
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