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Forberede permanent campingvognplass ved Røssjørompa

Saksbehandlers
kommentar:
Campingvogner som settes igjen på rasteplasser forskjellige steder i Torpa
statsallmenning har lenge vært et problem og til økende frustrasjon for andre
besøkende. Hovedproblemet er at campingvognene gjerne blir stående på
samme sted/rasteplass gjennom hele sommersesongen, og at det kan gå 1-3
uker mellom hver gang eier oppholder seg i vogna. Disse rasteplassene er
opparbeidet av fjellstyret for allmennheten, og ubetjente campingvogner
fortrenger andre besøkende av området som er på utkikk etter
overnattingsplass/oppholdsplass.
Torpa fjellstyre har tidligere vedtatt at campingvogner og bobiler som hensettes
ubebodd i mer enn 2 døgn skal flyttes til lagringsplassen for campingvogner
som er opparbeidet ved Storlægerplassen. Det ble i årets sommersesong satt ut
oppslag om dette ved flere plasser i statsallmenningen, uten at det ble
nevneverdig etterfulgt.
For å avlaste rasteplassene og unngå av campingvogner settes igjen ubebodd
over lengre perioder, har det vært snakk om å etablere en permanent plass for
campingvogner og bobiler.
Plassen ved Røssjørompa (jfr. kart) kan være et passende sted. Uten videre
opparbeiding er det her plass til ca. 15 campingvogner. Med opparbeiding kan
området huse enda flere, samt at det kan vurderes å gjennomføre ytterligere
trivselstiltak, som benk, grillplass, utedo osv.
Det anbefales at fjellstyret diskuterer hvorvidt plassen er ment som en
lagringsplass for campingvogner og bobiler, og/eller som oppholdssted for
disse. Videre bør det også redegjøres for hvilke tiltak som skal iverksettes for
de som ikke overholder reglene mot å sette igjen ubebodde campingvogner.
I møtet:

Enighet i fjellstyret at det er et behov for å opprette en plass hvor
campingturister kan oppholde seg og sette igjen vogner når de drar ned fra
fjellet.
Det er viktig å få etablert nummererte plasser, og ytterligere tilrettelegging for
opphold (utedo, bålplass og benker) dersom dette skal bli en realitet. Det er

usikkerhet om hvorvidt det skal koste penger å stå på denne plassen, og i så fall
hvordan en slik betaling og kontroll skal håndteres.
Det er ikke ønskelig å inngjerde området for å holde beitedyr unna.
Vedtak:

Fjelloppsynet arbeider videre med skisse og plan for opprettelse av permanent
campingplass ved Røssjørompa og avklarer gangen i dette videre med Statskog
SF.
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