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Innkalling til fjellstyremøte i Torpa fjellstyre tirsdag 26.04.2011
Det innkalles til fjellstyremøte tirsdag 26.04.2011 kl 1200 på Korsvold. Møtet starter med
bevertning. Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte
kontakter selv sin vara.
Saker i Torpa Fjellstyre:
Sak 11/11:
Godkjenning av møteinnkalling
Sak 12/11

Godkjenning av møteprotokoll fra 21.01.11

Sak 13/11:

Årsmelding 2010

Sak 14/11:

Regnskap og revisjon 2010

Sak 15/11:

Elgjakt; Fastsettelse av elgkvoter, grunnkvote, grunnavgift og pris tilleggsdyr

Sak 16/11:

Generelle bestemmelser vedrørende elg – og hjortejakt i statsallmenninger

Sak 17/11:

Tilsetting av sesonghjelp

Sak 18/11:

Fiskeutsetting

Sak 19/11:
Eventuelt

Tilbud på Web-hotell. Overflytting fra Dialecta til IGT as.

Referatsaker/diskusjonssaker:
Tilbud oppsetting av båtnaust
Elgjakt; uttak av kalv/ungdyr
Langsua nasjonalpark, salg av tjenester fra Torpa fjellstyre
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Rev. forskrift jakt, fangst og fiske i statsallmenning
Gapahuk ved Handicapdammen
Trekking småviltjakt
Postjournal
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Saker i Torpa fjellstyre 26.04.2011:
Sak 11/11:
Sak 12/11:

Sak 13/11:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll fra 21.01.11

Årsmelding 2010

Saksdokumenter:

Sak 14/11:

Regnskap og revisjon 2010

Saksdokumenter:

Sak 15/11:

Forslag til årsmelding for Torpa fjellstyre 2010

Regnskap Torpa fjellstyre 2010 (sendes ut uavhengig)
Revisjonsberetning (tas med på møtet)

Fastsettelse av elgkvoter i Torpa statsallmenning

Saksdokumenter:

Tabell med beregning av kvoter

Saksbehandlers kommentar:
Gausdal fjellstyre har også for 2011vedtatt å dele ut en grunnkvote på 65% av
total kvote for å i større grad kunne styre uttaket gjennom tildeling av
tilleggsdyr. Det er naturlig at Torpa fjellstyre følger dette vedtaket i og med
felles bestandsplan.
Ved beregningene som fordeler kvoter på de ulike jaktfeltene i Gausdal og
Torpa driftsplanområde, slås kvotene for de to feltene i Torpa sammen. Torpa
fjellstyre fordeler så denne felles kvoten på sine to jaktfelt, og har
dermed større muligheter for å få en mest mulig rettferdig fordeling mellom
disse to feltene gjennom leieperioden jaktlagene jakter. Til sammen har
Lundseterlia og Storlia 7 dyr på grunnkvoten, fordelt på 2 okser, 1 ku og 4
kalv/ungdyr. De siste årene har de to jaktfeltene byttet på å ha 3 og 4 dyr på
kvota fordelt som følger: 1 okse, 1 ku og 1 kalv/ungdyr på ene feltet og 1 okse
og 3 kalv/ungdyr på andre feltet.
I 2010 ble det vedtatt en grunnavgift på kr 4000 pr dyr. Samtidig ble det vedtatt
en redusert pris på tilleggsdyr (75 % av ordinær pris). Gausdal fjellstyre
fortsetter i 2011 med samme prissetting. Erfaringer fra 2010 var at det ble noe
forvirrende hva som skulle telles som tilleggsdyr, når disse deles ut mens det
ennå er ett dyr igjen på grunnkvota. Dessuten tapte fjellstyret penger på dette.
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Sak 16/11:

Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenninger

Saksdokumenter:

Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i
statsallmenninger (tas med på møtet).

Saksbehandlers kommentar:
Forskrift for jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning er nylig revidert.
Her er det blant annet tatt ut kravet om at elgjegere ved søknad må oppgi om de
har jakt på privat grunn eller tilgang på annen jakt. Det vil med andre ord si at
jegere med jakt andre steder ikke nedprioriteres ved søknad på jakt. Dette vil
bety at de Generelle bestemmelsene… også må endres på dette punktet. Forslag
til nye bestemmelser sendes ut fra NFS i disse dager, men er ikke klart når
møtepapirene sendes ut. Disse tas derfor med på møtet.

Sak 17/11:

Tilsetting av sesonghjelp

Saksbehandlers kommentar:
Jørn Grønbekk som var sesonghjelp sist sesong har sagt ja til en ny sesong. Det
bør fastsettes lønn for 2011 samt et ca timeantall. Sett opp mot muligheter for å
selge en del tjenester fra Torpa fjellstyre i forbindelse med verneområdene, vil
det være behov for økt hjelp.

Sak 18/11:

Fiskeutsetting

Saksdokumenter: Forslag til fiskeutsetting 2011

Sak 19/11:

Tilbud på Web-hotell. Overflytting fra Dialecta til IGT as.

Saksdokumenter: E-post (4.4.11). Tilbud på Webhotell.
Saksbehandlers kommentar:
Vår kontaktperson Ståle Jensen hos Dialecta, der vi har kontrakt ang domene
og web-hotell for hjemmesida vår, har startet eget firma. Torpa fjellstyre har
fått tilbud om å flytte over vårt domene til det nye firmaet. Dette vil bety at vi
fortsatt kan ha Jensen som kontaktperson. Dette er en fordel da det er han som
kjenner løsningen vår best. Dessuten vil det bli noe billigere enn dagens
løsning.
Eventuelt
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Referatsaker/diskusjonssaker:
1.Oppsetting av båtnaust
Under forutsetning av at kommunen tillater oppsetting av båthus ved Røssjørumpa, har Hans
Gaukerud fått oppdraget med å sette opp bygget. Grunnarbeid er ikke inkludert. Dette bør
diskuteres.
2. Elgjakt; uttak av kalv/ungdyr
Det er bedt om av fjellstyreleder at vi ser på muligheten for å styre uttaket i retning av mer
ungdyr framfor kalv. Det er momenter som taler både for og i mot dette (se vedlagt kopi).
3. Langsua nasjonalpark og salg av tjenester fra Torpa fjellstyre i forbindelse med dette.
Vernevedtaket for opprettelse av Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble gjort
11. mars. Fjelloppsynet orienterer nærmere om dette.
Videre er det aktuelt både på kort sikt og på lengre sikt å kjøpe tjenester av fjellstyrene i nokså
stor grad. For 2011 er det skissert arbeidsoppgaver som skal gjøres og Torpa fjellstyre kan få
solgt en del tjenester allerede denne sesongen. Det orienteres nærmere om dette av
fjelloppsynet.
4. Opplæringsjakt
NFS planlegger å sette av en dag (8. okt) der fjellstyrene kan legge spesielt til rette for
opplæringsjakt for ungdom. Dette kan evt. skje i samarbeid med JJF. Fin måte å synes på utad
for fjellstyret.
5. Rev. forskrift jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning
Forskriften for jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning er revidert. Det ble mye mindre
endringer enn det som var sendt ut til høring fra DN. DN hørte på det meste av innspilla fra
fjellstyrene. Fjelloppsynet orienterer om viktigste endringer.
6. Gapahuk ved Handicapdammen
Fjellstyret har fått tilbud fra Gustav Hasvoldseter om at han kan sette opp gapahuk ved
Handicapdammen dersom fjellstyret holder material/strøm. Bør vurderes i forhold til
kostnader, andre prosjekt i sommer samt om det kan knyttes til søknad om Extra-midler for
Handicapanlegget.
7. Trekning småviltjakt
Dette kan nå foregå direkte på hjemmesida vår med en løsning for søknad og trekking der.
8. Postjournal
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