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Sak 16/16:  Godkjenning av møteinnkalling  
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Sak 18/16:  Forslag til fiskeutsetting 2016 
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Sak 20/16: Stillingsinstruks daglig leder  

Sak 21/16: Endring i jaktlagssammensetning - Lundseterlia 

 

 

Torpa fjellstyres underskrifter     Truls Vesterås 

         Fjelloppsyn Torpa fjellstyre 

 

 

Organ   Møtested   Møtedato  Kl.  

Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016  11:30 

Styret: Bernt Øistad (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl  

Andre: Truls Vesterås (fjelloppsyn/sekr.)  

Forfall: Bodil Røstelien 
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Saker i Torpa fjellstyre 13.04.2016:  
 

Sak 16/16:   Godkjenning av møteinnkalling  

 

Vedtak:  Møteinnkalling ble enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 17/16:   Godkjenning av møteprotokoll fra 15.03.2016  

 

Saksdokumenter:  Møtereferat fra 15.03.2016 (vedlegg) 

 

Vedtak: Møteprotokoll fra 15.03.2016 ble godkjent med mindre endringer i innhold 

og undertegnet. 

 

 

Sak 18/16:   Forslag til fiskeutsetting 2016 

 

Saksopplysninger:  Forslag til fiskeutsetting i Torpa statsallmenning 2016 er utarbeidet på 

bakgrunn av utsettinger gjort siden 2004, samt tilbakemeldinger fra fiskere i 

området og fangstrapporter. 

 

 Forslaget til utsetting i 2016 vil koste ca. 30 000 inkl. mva., i henhold til 

vedtatt budsjett 2016, og fordelingen på de ulike vatna er som følger: 

 

Lokalitet:  

Alder fisk og antall: 

1-årige 2-årige flerårige 

Nytjernet   20   

Ø Lenningsvatnet   

 

  

N Lenningsvatnet    40   

Søndre Folungtjern   50   

Olaputten   25   

Skardtjernet   50   

Handicapdammen     100 

Storvatnet   50   

Sæbu-Røssjøen   75   

Settefiskdammen     30 

Oppsjøputten       

Tronhustjern       

Tretjern       

Rakfiskputten   25   

Storlægervatnet       

Svarttjernet   30   

Øvre Budeiputten       

Nedre Budeiputten       

Ongeltjern Nord   25   

Ongeltjern Sør   25   

Røssjøkolltjernet       

Kroktjernet   25   

Tobekktjernet   25   

Hita       

Djupstrangen (Fjellstrangen)       

Gryttjernet       

Totalt   465 130 
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Vedtak: Forslaget til fiskeutsetting i Torpa statsallmenning 2016 ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

Sak 19/16:   Prisjustering av jakt- og fiskekort i Torpa statsallmenning 

 

Saksopplysninger:  Prisene på jakt- og fiskekort ble sist justert i 2014 (sak 11/14). 

  

 Fjellstyrenes prisrammer for jakt- og fiskekort reguleres av Forskrift om jakt 

mv. i statsallmenning. Denne forskriften ble nylig revidert (10. mars 2016), 

med nye prisrammer i forhold til tidligere. 

 

 For å holde tritt med omkringliggende naboområder, samt 

konsumprisindeks, foreslås det å justere prisnivået på jakt- og fiskekort i 

Torpa statsallmenning. 

 

 Videre følger en oversikt over de ulike korttypene fjellstyret tilbyr innen 

jakt- og fiske, prisramme iht. forskrift, nåværende priser, samt forslag til nye 

priser: 

 

Korttype 

Priser (pris for familiekort i parentes) 

Prisramme iht. 

forskrift Nåværende pris Forslag ny pris 

Fiske 

Stangfiske døgnkort  
Stangfiske ukekort 
Stangfiske sesong 

kr. 100,- (165,-) 
kr. 350,- (500,-) 
kr. 700,- (970,-) 

kr. 75,- (110,-) 
kr. 200,- (350,-) 
kr. 400,- (550,-) 

kr. 80,- (120,-) 
kr. 250,- (400,-) 
kr. 450,- (600,-) 

Faststående redskap (garn, oter mm) 
innenbygdsboende   kr. 400,- (700,-) kr. 400,- (700,-) 

Faststående redskap (garn, oter mm) 
utenbygdsboende   kr. 500,- (750,-) kr. 500,- (750,-) 

Døgnkort oterfiske   kr. 100,-  kr. 100,-  

Garnkort Synnfjorden døgn   kr. 25,- kr. 25,- 

Garnkort Synnfjorden sesong   kr. 100,- (pr. garn) kr. 100,- (pr. garn) 

Jakt 

Småviltjakt døgnkort innenbygdsboende 
Småviltjakt ukekort innenbygdsboende 
Småviltjakt sesongkort innenbygdsboende 

kr. 250,- 
kr. 1400,- 
kr. 2300,- 

kr. 100,- 
kr. 400,- 
kr. 600,- 

kr. 100,- 
kr. 500,- 
kr. 750,- 

Småviltjakt døgnkort utenbygdsboende 
Småviltjakt ukekort utenbygdsboende 
Småviltjakt sesongkort utenbygdsboende 

kr. 250,- 
kr. 1400,- 
kr. 2300,- 

kr. 160,- 
kr. 800,- 
kr. 1200,- 

kr. 180,- 
kr. 1000,- 
kr. 1500,- 

 

I møtet: Truls Vesterås gjennomgikk forslaget til nye priser for jakt- og fiskekort i 

Torpa statsallmenning.  

 

 Forslaget har ligget ute for offentlig ettersyn på Torpa fjellstyres 

hjemmesider i 7 dager før fjellstyremøtet, uten at dette har resultert i 

tilbakemeldinger/innvendinger mot forslaget. 
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Vedtak: Justerte priser for jakt- og fiskekort i Torpa statsallmenning ble enstemmig 

vedtatt. Prisene er gjeldende fra 4 uker etter offentliggjøring av vedtak.   

  

 

Sak 20/16:   Stillingsinstruks daglig leder 

 

Saksdokumenter:  Forslag til stillingsinstruks daglig leder Torpa fjellstyre (vedlegg) 

 

Saksopplysninger:  Den daglige driften og virksomheten av Torpa fjellstyre er god, og preget av 

gode rutiner som har vært gjentatt over flere år. Fjellstyret har over tid 

delegert økt myndighet til daglig leder/administrasjonen av rent praktiske 

årsaker. 

 

Det er per i dag ikke fastsatt noen dokumenter som fullverdig beskriver 

stillingsinstruksen for daglig leder i Torpa fjellstyre, utover standard 

arbeidskontrakt inngått ved ansettelse.  

 

 Det anses derfor som fornuftig for Torpa fjellstyre å ha en stillingsinstruks 

som beskriver de rammer og føringer som foreligger mellom fjellstyret og 

administrasjon, samt hvilke situasjoner som krever avklaringer med styrets 

leder eller fjellstyret.  

 

 Forslaget til stillingsinstruks er basert på mal utarbeidet av Norges 

Fjellstyresamband, og er i hovedsak lik som stillingsinstruksen hos øvrige 

fjellstyrer. 

 

I møtet:  Truls Vesterås gjennomgikk forslaget til stillingsinstruks for daglig leder i 

Torpa fjellstyre. 

 

 Mindre endringer i innhold i instruksen ble gjennomført i møtet. 

 

Vedtak: Stillingsinstruks for daglig leder i Torpa fjellstyre ble enstemmig vedtatt 

med mindre endringer i innhold. 

 

 

Sak 21/16:   Endring i jaktlagssammensetning - Lundseterlia 

 

Saksdokumenter:  Søknader fra jaktlagene (medbringes på møtet) 

 

Saksopplysninger:  Fjellstyret v/Truls Vesterås ble gjort oppmerksom på at det foregikk en 

intern tvist i jaktlaget ved Lundseterlia i slutten av februar i år. 

 

 Partene har ikke klart å bli enige, og fikk derfor en frist til 4. april 2016 om 

å fremme søknad om endring av jaktlagssammensetning for fjellstyret. 

 

 I henhold til Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt på 

statsallmenning punkt 2 d), skal søknad om endringer i jaktlagets 

sammensetning, etter at jaktlaget er tildelt jaktfelt, skje skriftlig til 

fjellstyret. Fjellstyret vil ved enhver slik søknad på selvstendig grunnlag 

velge å akseptere eller avslå søknaden. 

  

I møtet: Truls Vesterås gjennomgikk søknadene fra jaktlagene. 
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 Kort om søknadene: 

- Søknad fra Lars Harald Jensen (mottatt 13.03.2016): 

Oppfyller minimumskravet i forhold til antall jegere for jaktfeltet. 

Sammensetningen består av 4 jegere fra det opprinnelige jaktlaget (kontrakt 

2015). Ny jaktleder og kontaktperson. 

- Søknad fra Tom Axel Solås (mottatt 03.04.2016): 

Oppfyller minimumskravet i forhold til antall jegere for jaktfeltet. 

Sammensetningen består av 2 jegere fra det opprinnelige jaktlaget (kontrakt 

2015). Opprinnelig jaktleder og kontaktperson fra kontrakt inngått 2015. 

 

Fjellstyret vil ikke involvere seg eller ta part i de interne tvistene innad i 

jaktlaget, men forholder seg kun til søknadene som er mottatt fra hhv. ny 

jaktleder og eksisterende jaktleder, samt de erfaringer som fjellstyret har 

hatt med eksisterende jaktlag f.o.m. kontraktsåret 2015. 

 

 Torpa fjellstyre vurderer det som svært ugunstig at tidligere jaktleder ikke 

har blitt gitt mulighet til å delta møtet 09.03.2016, jf. søknad fra Lars Harald 

Jensen. I tillegg til å være ansvarlig for medlemmene på jaktlaget, er 

jaktleder fjellstyrets nærmeste kontaktperson før, under og etter storviltjakta. 

I prosesser som bestemmer jaktlag og sammensetning er det derfor svært 

viktig at alle parter iht. inngått kontrakt involveres i den endelige 

beslutningen.  

 

 Fjellstyret har ikke lang erfaring med partene i noen av søknadene, siden 

gjeldende kontrakt for Lundseterlia jaktfelt ble inngått i 2015. Kort erfaring 

til tross, legger fjellstyret vekt på at det ikke har vært noen negative forhold 

knyttet til eksisterende jaktleder eller jaktlagssammensetning iht. inngått 

kontrakt 2015. 

 

 På bakgrunn av en samlet vurdering innstilles det på å akseptere søknad om 

endring i jaktlagssammensetning fra Tom Axel Solås, og samtidig avslå 

søknad fra Lars Harald Jensen. 

 

Vedtak: Torpa fjellstyre vedtok enstemmig å akseptere søknad om endring i 

jaktlagssammensetning fra Tom Axel Solås, og samtidig avslå søknad fra 

Lars Harald Jensen, jf. Generelle bestemmelser vedrørende elg- og 

hjortejakt på statsallmenning pkt 2 d). Endret jaktlagssammensetning for 

Lundseterlia jaktfelt trer i kraft umiddelbart og kontraktsformular med 

dokumentasjon oppdateres. 

 


