Møtebok
Organ
Torpa Fjellstyre

Møtested
Fredheim Vel, Aust-Torpa

Møtedato
22.07.2015

Kl.
10:00

de 1

Til stede på møtet:
Torpa fjellstyre
Styret: Kari Bjørkeli (leder), Per Ole Lunde, Sigbjørn Nydahl, Ole Magnus Røstelien
Andre: Truls Vesterås (fjelloppsyn/sekr.)
Meldt forfall: Marit M. Rønningen
Saker som ble behandlet:
Sak 17/15:
Sak 18/15:
Sak 19/15:
Sak 20/15:
Sak 21/15:
Sak 22/15:
Sak 23/15:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll 28.04.2015
Revisjonsberetning Torpa fjellstyre 2014
Tronhusvegen - gruslass
Folungtjernhytta – oppjekking og retting av hytta
Støttemedlemskap Grønvolds Venner
Innspill til forvaltningsplan for Langsua nasjonalpark

Torpa fjellstyres underskrifter

Truls Vesterås
Fjelloppsyn Torpa fjellstyre

Sak 17/15:
Vedtak:

Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkalling ble enstemmig godkjent.

Sak 18/15:

Godkjenning av møteprotokoll 28.04.2015

Saksdokumenter:

Utsendt møtereferat

Vedtak:

Møteprotokoll ble enstemmig godkjent og undertegnet.

Sak 19/15:

Revisjonsberetning Torpa fjellstyre 2014

Saksdokumenter:

Revisjonsberetning fra Nilsons Revisjonskontor
Fullstendighetserklæring

I møtet:

Kasserer Per Ole Lunde gjennomgikk kort revisjonsberetning for 2014,
samt fullstendighetserklæring. For øvrig signerte fjellstyret på årsmelding
og regnskap for 2014. Leder Kari Bjørkeli signerte
fullstendighetserklæring.

Vedtak:

Revisjonsberetning for Torpa fjellstyre 2014 tas til orientering.

Sak 20/15:

Tronhusvegen - gruslass

I møtet:

Det planlegges å holde Tronhusvegen åpen for allmenn ferdsel (etter at
hestene er nede igjen fra utmarksbeite). Statskog kommer til å utarbeide
forslag til avtale i forhold til bommen ved Tronhusvegen. Foreløpig har
fjellstyret og allmenningsstyret diskutert å bidra til dette ved å finansiere
påkjøring av ett gruslass hver på vegen.
Nordre Land kommune har foreløpig stått for utgiften for påkjøring av ca.
80 kubikk grus på vegen, og kommer etter hvert til å fordele utgiften for
dette på kommunene (Søndre og Nordre Land), Torpa allmenningsstyre
og Torpa fjellstyre.

Vedtak:

Fjellstyret bidrar med finansiering av påkjøring av ett gruslass på
Tronhusvegen – enstemmig.

Sak 21/15:

Folungtjernhytta – oppjekking og retting av hytta

I møtet:

Etter å ha snakket med kyndige personer angående oppjekking og retting
av hytta, er det tydelig at dette er en betydelig jobb, som krever en del
arbeidstid og ikke minst økonomi.
Det er lite som tyder på at denne jobben er noe som er gjennomførbart på
i løpet av sommeren/høsten 2015. Det var enighet om at forberedelser til
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arbeidet, samt gjennomføring av enkle strakstiltak for å hindre ytterligere
ødeleggelser, bør gjøres i løpet av høsten før vinteren ankommer.
Vedtak:

Ole Magnus Røstelien og Truls Vesterås jobber videre i samråd med
fagpersoner om gjennomføring av strakstiltak, samt legger en plan for
oppjekking/retting av hytta kommende vår (2016).

Sak 22/15:

Støttemedlemskap Grønvolds Venner

I møtet:

Det ble foreslått å støtte oppunder lokale tradisjoner i Torpa ved å tegne
medlemskap i Grønvolds Venner.

Vedtak:

Det ble enstemmig vedtatt å tegne medlemskap for lag, foreninger og
bedrifter (pålydende kr. 250,-) i Grønvolds Venner 2015.

Sak 23/15:

Innspill til forvaltningsplan for Langsua nasjonalpark

Saksdokumenter:

Forslag til innspill til forvaltningsplan for Langsua nasjonalpark (delt ut
under møtet)

I møtet:

Truls Vesterås gjennomgikk forslagene til innspill under møtet. Mindre
endringer ble foretatt i plenum av fjellstyremedlemmene.

Vedtak:

Forslag til innspill til forvaltningsplan for Langsua nasjonalpark med
tilliggende verneområder ble enstemmig vedtatt. Innspillene sendes til
Langsua nasjonalparkstyre.
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