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  de 1  

 

   

 

 

 

Til stede på møtet: 

 

 Torpa fjellstyre 

 

 

 

 

 

I forkant av fjellstyremøtet gjennomførte vi et felles møte med Gausdal fjellstyre. Det vises til 

eget utsendt referat fra dette møtet. 

 

Saker som ble behandlet:  

 

Sak 3/15:  Godkjenning av møteinnkalling  

Sak 4/15:  Godkjenning av møteprotokoll 21.01.2015 

Sak 5/15:  Fordeling av elgkvoter 2015 

Sak 6/15:  Oppdatering av beitevedtekter for Torpa statsallmenning 

   

 

 

 

Torpa fjellstyres underskrifter     Truls Vesterås 

         Fjelloppsyn Torpa fjellstyre 

Organ   Møtested   Møtedato  Kl.  

Torpa Fjellstyre Segalstad Bru, Gausdal 10.03.2015  11:00 

Styret: Kari Bjørkeli (leder), Per Ole Lunde, Sigbjørn Nydahl Andre: Truls Vesterås 

(fjelloppsyn/sekr.) 
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Sak 3/15:   Godkjenning av møteinnkalling 

 

Vedtak:  Møteinnkalling ble enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 4/15:   Godkjenning av møteprotokoll 21.01.2015 

 

Saksdokumenter:  Utsendt møtereferat 

 

 Vedtak:   Møteprotokoll ble enstemmig godkjent og undertegnet. 

 

 

Sak 5/15:   Fordeling av elgkvoter 2015  

 

Saksdokumenter:  Elgkvoter 2015, etter fjellstyrevedtak i Gausdal fjellstyre 10.03.2015 

 

 Vedtak:   Følgende fordeling ble enstemmig vedtatt: 

    Lundseterlia: 1 okse, 3 kalv/ungdyr 

    Storlia: 1 fritt dyr, 1 okse, 2 kalv/ungdyr 

 

 

Sak 5/15:   Oppdatering av beitevedtekter for Torpa statsallmenning   

 

Saksdokumenter:  Gjeldende beitevedtekter for Torpa statsallmenning vedtatt 08.10.2007,  

sak 31/07. 

Forslag til oppdaterte beitevedtekter for Torpa statsallmenning. 

 

Saksopplysninger:  Siden beitevedtektene i Torpa ble vedtatt i 2007 har det 

skjedd endringer i organiseringen av beitelag/sankelag på 

kommune- og fylkesnivå. Fjellstyret er også blitt 

oppmerksomme på at ordlyden i gjeldende beitevedtekter 

ikke nødvendigvis ivaretar de bruksberettigedes beiterett på 

en god måte. 

 

 Det foreslås å oppdatere beitevedtektene for bedre å ivareta 

de bruksberettigedes beiterett innad i statsallmenningen, i 

henhold til vedlagt forslag.  

 

Dersom interessen for å utnytte utmarksbeite i 

statsallmenningen øker betraktelig i forhold til dagens 

forhold, foreslås det videre å opprette et beiteområde som er 

mer hensiktsmessig enn dagens avgrensninger. Dette for å 

sikre at tilskudd som gis hvert år (fra Landbruksdirektoratet) 

faktisk benyttes i det området hvor utmarksbeitet foregår.  

 

I møtet: Det var enighet om at ordlyden i gjeldende beitevedtekter 

med fordel kan oppdateres for å innlemme samtlige som har 

bruksrett i statsallmenningen.  
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 Det var usikkerhet knyttet til hvorvidt fjellstyret kan kreve 

at tildelte tilskuddsmidler benyttes i statsallmenningen.  

 

 Det var enighet i fjellstyret at dersom beitetrykk og interesse 

for å utnytte utmarksbeitet i statsallmenningen øker 

betraktelig, vil det være hensiktsmessig å vurdere å opprette 

et eget beiteområde som er mer tilpasset statsallmenningens 

grenser i forhold til de sanke/beitelag som befinner seg i 

statsallmenningen per i dag. 

 

Vedtak:  Beitevedtekter for Torpa statsallmenning ble enstemmig vedtatt med 

følgende oppdateringer/endringer: 

  

 § 4 Konflikter om hvorvidt beite som nevnt i § 2 og § 3 vil være til skade 

for bruksberettigede, avgjort ved skjønn. 

 

 § 5 Allmenningen har følgende driftestyrer og beiteområder som er 

godkjent av fjellstyret; Alle beite-/sankelag som er å definere som 

innenbygds (grensene for gamle Torpa herred) og Tronhus 

hesteavlssenter. 

 

 § 6 Siste dag i beitesesongen er satt til 10. september. 

 

 Oppdaterte beitevedtekter med overnevnte endringer legges ut for 

ettersyn for de bruksberettigede i Torpa statsallmenning i 4 uker. 

 


