Torpa den, 13.03.12
Fjellstyremedlemmer m/vara
Ark. 012.1

Innkalling til fjellstyremøte i Torpa fjellstyre onsdag 15.02.2012
Det innkalles til fjellstyremøte mandag 15.02.2012 kl 1000 på Fredheim. Bevertning ca kl 1200,
kaffe ved møtestart. Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan
møte, kontakter selv sin vara.
Saker i Torpa Fjellstyre:
Sak 05/12:
Sak 06/12:
Sak 07/12:
Sak 08/12:
Sak 09/12:
Sak 10/12:
Sak 11/12:
Sak 12/12:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll fra 11.01.12
Forslag til budsjett for 2012
Forslag arbeidsplan 2012
Trekning av premie fangstrapport jakt og fangstrapport fiske.
Fastsette timeantall for helg- og kveldsarbeid for 2012.
Utsetting av fisk
Skiløypeanlegg ved Spåtind

Eventuelt
Referat/diskusjonssaker:
1.Sesonghjelp, sesongoppsyn/salg og kjøp av tjenester m.v.
2.Forespørsel ang fiskekultivering Dokksfløy
3.Skiltplan Synnfjellet
4.Restaurering/vedlikehold av anlegget v Handicapdammen
5.Ref. fra fagsamling NFS og kurs for nye fjellstyrer
6.Forsvarets aktivitet i Statsallmenningen
7.Postjournal
Vel møtt!
Kari Bjørkeli
Leder Torpa fjellstyre

Ole Knut Steinset
Fjelloppsyn/sekr. Torpa fjellstyre

Torpa Fjellstyre –-,Nord-Torpvegen 375, 2881 Aust-Torpa E-post: torpa@fjellstyrene.no. Fjelloppsyn: Ole Knut Steinset Telefon: 97544177
Leder: Kari Bjørkeli - 2881 Aust-Torpa. Telefon: 91756395

Saker i Torpa fjellstyre 15.01.2011:
Sak 05/12:

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 06/12:

Godkjenning av møteprotokoll fra 06.12.10

Saksdokumenter:

Sak 07/12:

Utsendt møtereferat

Forslag til budsjett for 2012

Saksdokumenter:

Forslag til budsjett 2012

Saksbehandlers kommentar: Forslag til budsjett er satt opp i vedlagt dokument. Her finnes
også vedtatt budsjett for 2011 samt foreløpige resultater for 2011. Det er lagt inn i budsjettet
trykking av ny informasjonsfolder i 2012. Videre trykking av nytt kart da kartene begynner å
bli gamle i tillegg til at det i 2011 ble vedtatt grenser for verneområder som bør inn på kartet.
Kostnader ved dette er foreløpig noe usikre.
Restaurering av Handicapanlegget ved Folungtjerna er det mest prekære av vedlikeholdsarbeid
i statsallmenningen og det er satt opp utgift på 75 000 kroner til dette prosjektet. En del av
dette håper en kan finansieres via tilskudd.
Det foreslås å kjøpe inn noen flere bord. To bord kan legges inn i prosjektet ved
Handicapdammen. Mye av utskiftingsbehovet vil da være dekket for en stund.
Ellers kan forslaget bli noe endret avhengig av spørsmålet om sesonghjelp eller andre måter å
dekke behov for arbeidskraft, om fjellstyret vil prioritere det.
Salg av tjenester til SNO i forbindelse med verneområdene er heller ikke fastlagt ennå for
denne sesongen, men det er i budsjettet gått ut ifra samme som i 2011. Det bør i alle fall ikke
bli noe mindre enn dette.

Sak 08/12:

Arbeidsplan 2012

Saksdokumenter:

Forslag til arbeidsplan for Torpa fjellstyre 2012
Oversikt over arbeidstimer fordelt på arbeidsoppgaver og måneder
i 2011 samt kalkulert for 2012.

Saksbehandlers kommentar:
Arbeidsplanen viser fjelloppsynets arbeidsoppgaver som må eller bør gjøres gjennom året,
både feltarbeid og administrasjon. Noen oppgaver må prioriteres foran andre. Det er også satt
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opp en oversikt over arbeidsoppgaver som tidligere er innkjøpt fra Gausdal fjellstyre. Dette er
aktuelt å kjøpe inn i år igjen, men en mulig bytte av arbeidshjelp kan være minst like aktuelt i
2012 etter ny situasjon i Gausdal. Det er videre satt opp en oversikt over kalkulert timeliste for
fjelloppsynet i 2012 fordelt månedsvis på ulike arbeidsfelt i forhold til timeantallet som 60%
stilling utgjør. Reelle timeltalll for 2011 er også satt opp i vedlagt tabell.

Sak 09/12:

Trekning av premie fangstrapport jakt og fangstrapport fiske.

Sak 10/12:

Fastsette timeantall for helg- og kveldsarbeid for 2011

Saksbehandlers kommentar:
Omfang av nødvendig kvelds- og helgedagsarbeid skal etter tariffavtalen avtales årlig. Dette
gjelder jobb i helg og etter kl 1800 og skal i første rekke være arbeidsoppgaver det er viktig å
legge til helg og kveld, i første rekke oppsynsarbeid.

Sak 11/12:

Utsetting av fisk

Saksdokumenter:

Forslag til utsetting av fisk

Saksbehandlers kommentar: Det foreslås utsetting av fisk i ca samme omfang som de siste
årene. Settefiskprisene har steget med ca 5% fra i fjor og antall fisk foreslått satt ut vil komme
på ca kr 35000.

Sak 12/12:

Skiløypeanlegg ved Spåtind

Saksdokumenter:

Brev Statskog (16.1.12). Skiløypeanlegg ved Spåtind
Planskisse (kart) tas med på møtet

Saksbehandlers kommentar: Statskog er positivt innstilt på å opprette ei festeavtale med
Synnfjell Arrange SA, bl.a. etter positive uttalelser fra Torpa fjellstyre og allmenningsstyret
tidligere. Statskog ber om evt. merknader knyttet til en slik avtale fra Torpa fjellstyre.
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Referat/diskusjonssaker
1.
Sesonghjelp, sesongoppsyn/salg og kjøp av tjenester m.v.
I beregning av arbeidsplaner som er skissert er det gått ut i fra noe mer arbeidsinnsats enn
fjelloppsynets 60% stilling vil kunne dekke, spesielt på vedlikeholdssiden. Torpa fjellstyre må
vurdere om de skal fortsette med sesonghjelp eller om det finnes andre løsninger. Noe ekstra
tid går med i forbindelse med verneområdene (minimum 50 timer), og det foreslås at
inntektene på dette (minimum 30 000 kr), avsettes til å øke stillingen til fjelloppsynet. Noen
konkret tilbud fra SNO er enda ikke på plass, men en går utifra minst samme omfang som i
2011. Disse arbeidsoppgavene i tillegg til det andre innenfor en 60% stilling gjør at mye av
nødvendige arbeidsoppgaver kun må gjøres halvveis i Torpa statsallmenning.
Gausdal fjellstyre har tilsatt Even Røhnebæk som ny daglig leder, og sannsynligvis vil hans
gamle sesongoppsynsstilling i Gausdal ikke bli dekket opp av økonomiske årsaker. De har
signalisert behov for hjelp, spesielt i elgjakta og det er løst diskutert en mulighet for salg av
tjenester fra Torpa fjellstyre for å dekke dette behovet. Samtidig kan det være aktuelt med
tjenestesalg andre veien for å håndtere en del av de oppgavene Torpa fjellstyre har. En del er
tidligere kjøpt fra Gausdal (bl.a. elgjaktadm og noe scooterbruk vinterstid), men nå kan de
brukes noe mer der det er behov for hjelp. Dette bør være en vinn-vinn-situasjon for begge
fjellstyrer der salg av tjenester går begge veier i mest mulig likt omfang og dermed ingen
kostnader for noen av fjellstyrene. Fjelloppsynene i Gausdal og Torpa kan brukes mer
fleksibelt og settes inn større innsats av flere når det trengs.
2.

Forespørsel ang fiskekultivering Dokksfløy

Saksdokumenter: Brev fra Jotunheim fisk v/ Ola Eggen angående kultiveringsfiske i
Dokksfløymagasinet (8.1.12)
På bakgrunn av stadig dårligere kvalitet på fisken i Dokksfløy skisseres det fra Ola Eggen
planer om å se på muligheten for å satse mer på uttynningsfise av sik. Midler som brukes til
settefisk bør kunne brukes på uttynningsfiske. Oppland energi som finansierer kostandene ved
settefisken stiller seg positive men mener at et forslag/krav om endring av strategi bør komme
fra rettighetshaverne. Dette kravet må rettighetshavere inkl fjellstyrene sende Fylkesmannen
som vil vurdere dette. Eggen ønsker tilbakemeldinger på planene skissert i brevet.
3.

Skiltplan Synnfjellet

Fjelloppsynet har vært i møte med Synnfjelløypene der også kommunen og repr fra
Lenningen løypelag deltok. Det ble lagt fram planer for en helhetlig skiltingsplan i Synnfjellet
som skulle gå både på ski, turstier og sykkel. Planen var nokså omfattende og behovet for skilt
i Torpa statsallmenning ble skissert av fjelloppsynet. Dette er ikke av noe stort omfang og i en
sånn prosess er det naturlig at Torpa fjellstyre holder kostnadene ved sine skilt og arbeidet
med å sette opp det som behøves i Torpa statsallmenning. Når det gjaldt finansiering av
prosjektet for øvrig ville det sendes søknad om midler bl.a. til kommune, statskog, fjellstyret
m.fl.
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4.

Restaurering av Handicapanlegget

Fjellstyret har tidligere fått henvendelse av lokallaget for Land handicaplag ang. interesse for å
søke om midler til tilrettelegging for bevegelseshemmede.
Det er tidligere av fjelloppsynet gått over anlegget og vurdert restaureringsbehov. Følgende
behov kan skisseres:
Det er på tide å tilføre en del ny grus og planere trasèen rundt Handicapanlegget.
Det foreslås å planere skikkelig fram til den andre brygga på sørsida av dammen samt litt forbi
brygga på nordsida. Traseen videre har ikke behov for samme kvalitet da den borteste brygga
ble tatt ned i 2011.
I 2011 ble det også kjørt til noen impregnerte stolper som kan brukes til å lage mindre avsatser
ved Handicapanlegget (noen av de gamle som bør byttes ut)
Følgende restaureringsbehov er grovt planlagt:
-Påførsel av grus/masse. 10 traktorhengerlass.
-20-25 lengdemeter med impregnerte stolper. Ca 2-2,5 meter lengder.
-Skifte ut ett til to bord/benker, samt benkene ved bålplassen
-Demontere den innerste brygge som ble tatt opp i 2011.
-Skifte ut noen bord på brygger og broer samt forbedre dem slik at grus som legges inntil ikke
sklir under/ut ved sida.
-Rette opp og evt forbedre de to broene som går rundt Handicapdammen
-Beise bryggene. Trenger 20 liter Tjæralin beis.
-Bedre anordning (kjetting med bolter i steinene) for å hindre folk i kjøre på traseen.
Er det noe en bør tenke på i tilegg i denne sammenhengen når en likevel gjør en jobb der og
skal søke midler? Gapahuk? Andre tiltak?
Tidligere har fjellstyret vært i kontakt med Land Handicaplag om samarbeid om søknad om
Extra-midler. Videre bør det være aktuelt å søke kommunen om samme type midler som vi
fikk til båthuset i 2011.
5.
Referat fra Fagsamling for ansatte i fjellstyrene.
Fjellsoppsynet orienterer fra samlingen 16-17. jan. I første rekke om noen av erfaringene og
konklusjonene etter at det store rypeforvaltningsprosjektet (2006-2011) er avsluttet. Litt om
hva en kanskje bør tenke på videre i forbindelse med jaktpress og lave bestander i vårt område.
6.
Forsvarets aktivitet i Torpa statsallmenning
Det har kommet innspill på forsvarets bruk av statsallmenningen under øving andre uka i
februar. Dette gjelder bl.a. forbud mot bruk av skiløyper der det foregår øving med mer.
7.

Postjournal
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