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Til stede på møtet: 

 

 Torpa fjellstyre 

 

 

 

 

 

Saker som ble behandlet:  

 

Sak 24/15:  Godkjenning av møteinnkalling  

Sak 25/15:  Godkjenning av møteprotokoll 22.07.2015 

Sak 26/15:  Oppsummering av sommer og høstsesongen 2015 

Sak 27/15: Trening av jakthunder – henvendelse fra Nordre Land Sau og Geit 

Sak 28/15:  Storruse Dokkfløy 

Sak 29/15: Høring, forslag til vegnavn og adresseparseller i Nordre Land 

Sak 30/15: Forslag til avtale om bruk og vedlikehold av Tronhusvegen 

Sak 31/15: Godtgjørelser i Torpa fjellstyre 2015 

   

 

 

 

Torpa fjellstyres underskrifter     Truls Vesterås 

         Fjelloppsyn Torpa fjellstyre 

Organ   Møtested   Møtedato  Kl.  

Torpa Fjellstyre Fredheim Vel, Aust-Torpa 24.11.2015  12:00 

Styret: Kari Bjørkeli (leder), Per Ole Lunde, Sigbjørn Nydahl, Ole Magnus Røstelien, 

Marit M. Rønningen  

Andre: Truls Vesterås (fjelloppsyn/sekr.)  
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Sak 24/15:   Godkjenning av møteinnkalling 

 

Vedtak:  Møteinnkalling ble enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 25/15:   Godkjenning av møteprotokoll 22.07.2015 

 

Saksdokumenter:  Vedlagt møtereferat 

 

 Vedtak:   Møteprotokoll ble enstemmig godkjent og undertegnet. 

 

 

Sak 26/15:   Oppsummering av sommer og høstsesongen i fjellet  

 

I møtet:    Truls Vesterås oppsummerte kort: 

Sommeren og høsten 2015 har vært preget av et noe vekslende vær, langt 

fra en varm sommer. Dette har heldigvis bare påvirket kortsalget til en 

viss grad. 

 

Basert på foreløpige tall: 

- Salg av fiskekort, båtutleie, turkart, garnfiske Synnfjorden, 

treningskort – ligger rundt det normale, ingen store avvik. 

- Hytteutleie – en markant oppgang, rundt 440 utleiedøgn (mot 291 

utleiedøgn i 2014). 

- Småviltjakt – nedgang i antall solgte småviltjaktkort, som følge av at 

rypejakta ble stoppet i 2015. 

- Storviltjakt – 11 elg felt (4 i Storlia og 7 i Lundseterlia) – oppgang fra 

fjoråret. 

 

Hyggelig å se at utleie av hytter fortsetter å gå veldig bra i Torpa,, samt 

mange felte elg i høst. Dette bidrar til å dekke opp for det sviktende 

småviltjaktkort-salget vi opplevde i 2015. 

 

Vedtak:  Oppsummering av sommer og høstsesongen i fjellet tas til orientering.  

 

 

Sak 27/15:   Trening av jakthunder – henvendelse fra Nordre Land Sau og Geit  

 

Saksdokumenter:  Brev fra styret i Nordre Land Sau og Geit av 20.08.2015 

 

Saksopplysninger:  Fjellstyret mottok i midten av august 2015 et brev fra styret i Nordre Land 

Sau og Geit, med en anmodning til Torpa fjellstyre om å utsette 

jakthundtrening for elghunder i statsallmenning til 5. september (ordinær 

start 25. august). 

 

 Dette på bakgrunn av skader på sau under jakthundtrening i de senere år 

(ikke dokumentert). 

 

 Nordre Land Sau og Geit ønsker videre å påpeke at beite i statsallmenningen 

er næringsveg for deres medlemmer og bør prioriteres foran jakt-interesser. 
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I møtet:  Henvendelsen fra Nordre Land Sau og Geit ble diskutert. 

 

 Enighet om at skader på beitedyr under trening av jakthunder ikke er 

akseptabelt. Like fullt savnes det dokumentasjon på at dette faktisk har 

forekommet i de senere år, som henvist til i brev. 

 

 Samordningen med Gausdal fjellstyre med trening av både harehunder og 

elghunder i Manstadlia/Storlia ble også påpekt. Siden trening foregår i 

disse områdene, vil en evt. flytting av treningen i Torpa statsallmenning 

vil ha liten effekt. 

 

 Fjellstyret tar henvendelsen fra Nordre Land Sau og Geit til orientering. 

 

Vedtak:  Torpa fjellstyre vedtar å opprettholde gjeldende treningstider for 

elghunder i Storlia i Torpa statsallmenning. 

 

 

Sak 28/15:   Storruse Dokkfløy  

 

Saksdokumenter:  E-post fra Oppland Energi AS 18.08.2015 

 Utskrift av møtebok Gausdal fjellstyre 01.09.2015 

 

Saksopplysninger:  Storrusa som i dag brukes til utfisking av sik i Dokkfløy eies av Oppland 

Energi AS. De har ikke interesse av å være eier av rusa, da de ikke ser det 

som sannsynlig at de vil få bruk for den andre steder.  

 

 De ønsker å overføre eierskapet av rusa vederlagsfritt til Gausdal og Torpa 

fjellstyrer i fellesskap, under forutsetning av at de som i dag driver utfisking 

av sik fortsatt kan disponere rusa. 

 

Vedtak:  Torpa fjellstyre overtar eierskap for rusa i fellesskap med Gausdal fjellstyre, 

iht. vilkårene fra Oppland Energi AS. 

 

 

Sak 29/15:   Høring, forslag til vegnavn og adresseparseller i Nordre Land 

    

Saksdokumenter:  Dokumenter og kart knyttet til høringen via Nordre Land kommunes 

hjemmesider. 

 

Saksopplysninger:  Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk har sendt ut forslag til vegnavn 

og parseller på høring. Frist for å komme med innspill er 01.12.2015. 

 

I møtet:  Marit M. Rønningen og Per Ole Lunde meldte seg som inhabile som følge 

av å sitte i hovedutvalget som sendte forslaget ut på høring. 

 

Fjellstyret gikk gjennom de forslag på vegnavn som gjaldt for 

statsallmenningen. 
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 Det var enighet blant fjellstyrets medlemmer om at vegnr. 4304 i retning 

Tronhus/Sæbuhaugen bør hete Tronhusvegen, og ikke Sæbu Røssjøvegen 

som foreslått. 

  

Vedtak:  Torpa fjellstyre spiller inn «Tronhusvegen» som vegnavn på vegnr. 4304 i 

høringen. 

 

 

Sak 30/15:   Forslag til avtale om bruk og vedlikehold av Tronhusvegen 

    

Saksdokumenter:  Forslag til avtale om bruk og vedlikehold av Tronhusvegen, som mottatt 

fra Statskog 17.09.2015  

  

I møtet: Forslaget fra Statskog ble gjennomgått på møtet.  

 

 Ulike innspill med forskjellige forslag til løsning ble gjennomgått, blant 

annet etablering av en betalingsbom på veien.  

 

 Det var enighet blant medlemmene i fjellstyret om at veien bør holdes 

åpen såfremt det ikke er hester på beite på Tronhus seter. 

 

 Når det gjelder kostnadsfordeling av veien på Nordre Land-siden, ble det 

fremmet følgende innspill: 40 % på Tronhus hestesenter v/kommunen, 40 

% fordelt på Torpa allmenning, Torpa fjellstyre og Statskog, 10 % på Per 

Stubberud og 10 % på Skrautvål Sameie. 

 

Vedtak:  Innspill til endret kostnadsfordeling i forhold til opprinnelig avtaleforslag 

oversendes Statskog med det første. Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 31/15:   Godtgjørelser i Torpa fjellstyre 2015 

    

I møtet: Leder Kari Bjørkeli og kasserer Per Ole Lunde meldte seg inhabile i 

saken. 

 

Godtgjørelser for fjellstyremedlemmer i Torpa fjellstyre 2015 ble 

fremmet som følgende: 

  

 Møtegodtgjørelse medlemmer:   kr. 350,- pr. møte 

 Møtegodtgjørelse leder:   kr. 450,- pr. møte 

 Kilometergodtgjørelse (statens satser): kr. 4,10,- pr. km. 

 Tapt arbeidsfortjeneste på dagtid:  kr. 175,- pr. time 

 

 Godtgjørelse leder 2015*:    kr. 6000,- 

 Godtgjørelse kasserer 2015*:    kr. 6000,- 

 *inkludert godtgjørelse for telefon kr. 1000,- 

 

Vedtak:  Følgende godtgjørelser for fjellstyremedlemmer i Torpa fjellstyre 2015 

ble enstemmig vedtatt: 

Møtegodtgjørelse medlemmer:   kr. 350,- pr. møte 
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 Møtegodtgjørelse leder:   kr. 450,- pr. møte 

 Kilometergodtgjørelse (statens satser): kr. 4,10,- pr. km. 

 Tapt arbeidsfortjeneste på dagtid:  kr. 175,- pr. time 

 

 Godtgjørelse leder 2015*:    kr. 6000,- 

 Godtgjørelse kasserer 2015*:    kr. 6000,- 

 *inkludert godtgjørelse for telefon kr. 1000,- 

 

 

 

 

 


