Torpa den, 23.08.12
Fjellstyremedlemmer m/vara
Ark. 012.1

Innkalling til fjellstyremøte i Torpa fjellstyre onsdag 29.08.2012
Det innkalles til fjellstyremøte onsdag 29.08.2012 kl 1300 på Fredheim. Møtet starter med
bevertning. Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte
kontakter selv sin vara.
Saker i Torpa Fjellstyre:
Sak 24/12:
Godkjenning av møteinnkalling
Sak 25/12

Godkjenning av møteprotokoll fra 18.04.12 og 12.06.12

Sak 26/12:

Søknad Arnor Ilstad om inngjerda beite og tilsynsbu, Juvesvea Gnr 28 bnr. 11.

Sak 27/12:

Småviltjakt. Begrensning.

Sak 28/12:

Utsetting av fisk. Ekstra utover budsjett.

Sak 29/12:

Oppgradering av web-side.

Sak 30/12:

Innkjøp av ruse til utfisking i Synnfjorden. Betaling for tømming ruse samt
garnfiske.

Sak 31/12:

Møteplan resten av 2012.

Eventuelt
Referatsaker/diskusjonssaker:
Presentasjon av nytt kart
Innspill kommuneplan – camping-område ved Røssjørumpa
Postjournal
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 29.08.2012:
Sak 24/12:

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 25/12:

Godkjenning av møteprotokoll fra 18.04.12 og 12.06.12

Sak 26/12:

Søknad Arnor Ilstad om inngjerda beite og tilsynsbu, Juvesvea Gnr 28
bnr. 11.

Saksdokumenter:

Brev Statskog 28.03.2012
Brev Statskog 22.03.2010
Brev Nordre Land kommune 10.03.2010
Brev Arnor B. Ilstad 12.02.2010
E-post, uttalelse Torpa Allmenningsstyre 14.06.2012
Brev Torpa og Omland bonde- og småbrukarlag 15.06.2012
Brev Nordre Land kommune 17.07.2012
Brev Statskog 15.08.2012

Saksbehandlers kommentar:
I brev 28.3.12 fra Statskog etterlyses svar på vedlagt søknad om beiteareal samt tilsynsbu i
Torpa statsallmenning fra Arnor B. Ilstad for gården Juvsvea. Søknaden var første gang sendt
Statskog 22.3.2010. Saken var ukjent for Torpa fjellstyre når brev fra Statskog ang purring ble
mottatt i mars 2012.
I Torpa statsallmenning er det kartfestet gjennom beiteplan arealer som er egnet for seter eller
parseller for tilleggsjord/beite. Mye av Torpa statsallmenning ble vernet i 2011, noe som har
ført til mindre areal tilgjengelig for seter og tilleggsjord. Det er lagt ut 4 parseller i området
mellom Oppsjøkrysset og Spåtind hotell. En av disse ble utvist i 2010. Det skal senere
vurderes om det kan legges ut en parsell tilleggsjord nærmere Spåtind. Dette vurderes utfra
aktiviteten videre ved Spåtind hotell. I nærheten av Lundsetra er det mulighet for å legge ut en
til to parseller. Dette sees i sammenheng med framtidig forvaltningsplan for verneområdene.
Ilstad søker om setergrunn til beite for ca 40 årskuer og oppgir at det er nødvendig for drifta
ved gården å ha tilgang til beite utenfor gården. Juvsvea har ikke bruksrett i Torpa
statsallmenning. Det går ikke fram av søknaden at det skal dyrkes, men at parsellen det søkes
om skal gjerdes inn før dyrene evt. slippes på utmarksbeite senere i sesongen. Det søkes da
om utvist areal til inngjerding og natthamning samt oppføring av gjeterbu (§5 i Forskrift om
seter og tilleggsjord m.m. i Statsallmenning).
Saken er annonsert og lagt ut offentlig for innspill der det kom inn uttalelser fra Torpa
allmenningsstyre og fra Torpa og Omland bonde –og småbrukerlag. Begge tilrår at søknaden
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avslås. Videre er saken sendt kommune og statskog til uttalelse. Statskog anbefaler fjellstyret å
avslå søknaden, mens kommunen skriver i sitt svar at de ikke har grunnlag til å uttale seg om
dette og at rettigheter knyttet til statsallmenningen faller utenfor landbruksforvaltningens
virkeområde.

Sak 27/12:

Småviltjakt. Begrensning.

Saksbehandlers kommentar:
Det store rypeforvaltningsprosjektet ble avsluttet i 2011 og det avventes fortsatt konklusjoner
og konkrete råd fra dette. Mens dette pågikk, var Torpa statsallmenning en del av et
kontrollområde der spesielle tiltak ikke skulle settes inn. Derfor har det ikke vært dagskvoter på
rype i denne perioden i statsallmenningen. Før den tid ble det satt dagskvoter som varierte
mellom 1 og 4 ryper, mye avhengig av takseringsresultater.
De siste årene har rypebestanden vært dårlig i jaktområdet til Torpa fjellstyre. Resultater fra
både taksering, fangstrapportering fra jegerne samt observasjoner fra jegere og oppsyn er
entydig. Samtidig har jaktpresset vært stort på deler av området, selv om det er felt relativt få
fugl (mindre enn en pr 5. jaktdag de siste to årene).
Årets taksering er unnagjort, endelige resultater analyseres nå og vil foreligge med det første,
men utfra innleverte skjema ser en allerede at det aldri har vært så dårlige takseringsresultater i
Torpa statsallmenning/Fellesstrekningen siden dette startet rundt 2000. Spesielt ser det ut som
om kyllingproduksjonen er lav i år og faren er at mye av den stamfuglen som er igjen vil bli
desto hardere beskattet.
Torpa fjellstyre samarbeider med Gausdal fjellstyre om taksering og resultatene slås sammen
ved analysering. Det er naturlig at Torpa og Gausdal fjellstyrer setter like begrensninger for
jakta, men ikke absolutt nødvendig. Innen fjellstyret gjør sitt vedtak, vil sannsynligvis
analyseresultatene foreligge og Gausdal fjellstyre satt sine begrensninger.
Det foreslås å sette ei dagskvote på 1 rype i år. Videre foreslås det at en etter begrenset periode
(de 3 første ukene), gjør en vurdering av jakta så langt og evt gjør tiltak som begrenser
kortsalget. Det kan for eksempel være aktuelt å stenge for kortsalg på INATUR, for å redusere
trykket noe. Videre bør det henstilles gjennom hjemmeside, INATUR og på info om å
begrense uttaket samt å fokusere på andre jaktbare arter enn rype dette året.
For fremtidige vedtak når det gjelder årlige begrensninger av småviltjakt basert på takseringer,
foreslås det å delegere myndighet til fjellstyreleder og fjelloppsyn som sammen avgjør
dagskvoter og andre begrensninger. Dette fordi tida mellom resultater fra takseringa foreligger
til jaktkort skal trykkes og til jakta begynner, er knapp.
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Sak 28/12:

Utsetting av fisk. Ekstra utover budsjett.

Saksbehandlers kommentar:
Ved fiskeutsetting i juni ble det satt ut en del stor fisk i Handicapdammen, noe
som gjorde at mange fikk fin fisk ei stund og ryktene spredde seg så flere la
ekstra fisketurer til området. Det ble bestemt at det skulle settes ut noen flere en
ny runde sist i juli til en kostnad på litt under kr 2000,-. Dette er utenom
budsjett og det er ønskelig at det gjøres et vedtak på dette.

Sak 29/12:

Oppgradering av web-side.

Saksdokumenter: Tilbud fra IGT om oppdatering av web-løsning 20.08.12

Sak 30/12:

Innkjøp av ruse til utfisking i Synnfjorden. Betaling for tømming ruse
samt garnfiske.

Saksbehandlers kommentarer:
Det er planlagt å kjøpe inn storruse fra Gausdal fjellstyre for å sette ut i
nordenden av Synnfjorden med det første. Kjartan Stensvold har fått egna garn
til utfisking av sik lenger sør i fjorden og er trolig i gang med det.
Rettighetshavere i Synnfjorden v Eivind Mæhlum, stiller seg positiv til å bruke
penger av konto avsatt til kultiveringstiltak i Synnfjorden til å kjøpe inn brukt
storruse fra Gausdal fjellstyre, samt honorere de som har tilsyn med storrusa,
samt fisker ut sik med garn.
Fjellstyret vedtar innkjøp og satser for utfisking/tømming.

Sak 31/12:

Møteplan siste halvdel 2012

Saksbehandlers kommentar:
Det bør fastsettes dato for 2 møter i siste halvdel av 2012 samt ett møte i
fellesskap med Gausdal fjellstyre.

Eventuelt
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Referatsaker/diskusjonssaker:
1. Presentasjon av det nye kartet
2. Innspill kommuneplan – camping-område ved Røssjørumpa
Nordre land kommune ønsker innspill på planer for evt mer tilrettelagt campingområder i statsallmenningen i løpet av august for å få det med videre i
kommuneplan-arbeidet. Dette gjelder områder som fjellstyret evt. ønsker å
forbeholde langtidsparkerte campingvogner som betaler litt for å stå der gjennom
sesongen. Det er skissert området ved Røssjørumpa opp mot den øvre plassen. Er
det aktuelt med en plass til? Videre planlegging kan tas senere, men viktig å
definere området samt skissere hvilke tilrettelegginger som tenkes nå.
3. Postjournal
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