Møtebok
Organ
Torpa Fjellstyre

Møtested
Fredheim

Møtedato
15.02.2012

Kl.
1000

Til stede på møtet:
Styret: Kari Bjørkeli (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl og
Magne Opdahl.
Andre: Ole Knut Steinset (fjelloppsyn/sekr.)

Saker som ble behandlet:
Sak 05/12:
Sak 06/12:
Sak 07/12:
Sak 08/12:
Sak 09/12:
Sak 10/12:
Sak 11/12:
Sak 12/12:
Evt
Sak 13/12:

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av møteprotokoll fra 11.01.12
Budsjett for 2012
Arbeidsplan 2012
Trekning av premie fangstrapport jakt og fangstrapport fiske
Fastsette timeantall for helg- og kveldsarbeid for 2012
Utsetting av fisk
Skiløypeanlegg ved Spåtind
Stillingsstørrelse for fjelloppsyn og innleie av sesonghjelp 2012

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
8. Diverse saker nevnt i møtet

Sak 5/12:
Sakstittel:

Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:

Møteinnkalling er enstemmig godkjent.

Sak 6/12
Sakstittel:

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 11.01.12

Vedtak:

Møteprotokoll fra møte 11.01.12 er enstemmig godkjent etter rettelser av
årstall.

Sak 7/12
Sakstittel:

Budsjett for 2012

Saksdokumenter:

Forslag til budsjett 2012

Saksbehandlers kommentar: 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 oppi forslaget en 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 er gitt signaler om
at det i alle fall ikke ikke blir mindre enn i 2011.
I møtet:
Kart prioriteres i første omgang foran informasjonsfolder, men begge blir stående som poster
for 2012 i budsjettet.
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Ved opprustning av Handicapanlegget er det enighet i fjellstyret om å gjøre det solid og
skikkelig når en først skal gå i gang med dette. Derfor økes utgifter i budsjettet vesentlig i
forhold til forslag fra kr 75 000 til kr 150 000. Det søkes om midler fra flere hold til dette
prosjektet.
Det legges til 10 000 kr for utgifter til sesonghjelp og utgiften budsjetteres da med kr 30 000
samt 23 000 kr tillegg på lønnsutgifter til fjelloppsyn etter vedtak om økning av
stillingsstørrelse som henger sammen med salg av tjenester i forbindelse med verneområder
(sak 13/12).
Videre legges det til kr 5000 mer i utgifter til vedlikehold av veger og til regnskapshonorar
sammenlignet med forslag. På inntektssiden økes renteinntekter med kr 8000 og
refusjonsposten med kr 10000.
En usikkerhet er festeavgifter i forbindelse med Spåtind. Tidligere eiere skylder festeavgift,
noe som det ikke er budsjettert med for 2012 da det er mye usikkerhet knyttet til dette. Videre
kan det etter hvert komme inn festeavgift i forbindelse med 20 tomter knyttet til Spåtind.
Totalt sett er det da i 2012 budsjettert med et underskudd på 73 000 kr, men en har vært noe
forsiktig ved budsjettering av flere av inntekstpostene så at budsjettet skal gå i balanse er
realistisk.
Torpa fjellstyres vedtak : Vedtaket er enstemmig med nevnte rettelser fra opprinnelig
forslag. Økning av stillingsprosent for fjelloppsyn forutsetter at det blir salg av tjenester til
verneområdene.

Budsjett Torpa fjellstyre 2012
Inntekter
Salg jaktkort
Salg fiskekort
Fram beitelag
Elgjakt
Båtutleie
Hytteutleie
Salg treningskort hund
Salg av bøker
Festeavgifter
Salg kart
Salg av tjenester SNO
Salg av tjenester Gausdal
Tilskudd vilt og fisk Nordre Land komm
Andre tilskudd
Jakt og fiskeoppsyn ref.

2012
125 000
120 000
10 500
80 000
8 500
60 000
3 500
4 000
275 000
10 000
30 000
25 000
20 000
40 000
155 000
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Erstatning OE
Tilskudd Statskog
Renteinntekter
Sum inntekter
Utgifter
Settefisk
Lønn og feriepenger fjelloppsyn
Arbeidsgiveravgift
Bilgodtgjørelse (fjelloppsyn og andre)
Diettgodtgj. Ref
Arbeidsklær/utstyr
Kollektiv pensjonspremie
Tjenestekjøp Gausdal Fjellstyre
Leie av arbeidshjelp/sesonghjelp
Forbruk kart
Forbruk bøker
Husleie
Kommunale avgifter
Kjøp av båter, utgifter båter
Vedlikehold bygning/anlegg/skilt
-oppslagstavler
-anlegg Sæbu Røssjøen
-bord/rasteplasser
Vedlikehold veger
Leie av fiskerett Sæbu-R.
Kurs/utdanning
Styrehonorar
Regnskapshonorar
Revisjonhonorar
Provisjon salg kort/utleie
Provisjon salg bøker
Kontorrekv. (inkl. trykking kort, faglitt
hjemmeside)
Trykking info-folder
Trykking kart
Inventar
Diverse utgifter
Telefon/internett
Møteutgifter
Porto
Verktøy/utstyr/sikringsutstyr
Gass og brensel
Annonser (inkl INATUR)
Gaver

26 000
0
28 000
1 020 500

35 000
305 000
40 000
25 000
3 000
6 000
28 000
25 000
30 000
5 000
2 000
12 000
2 500
3 000
15 000

10 000
15 000
3 000
12 000
45 000
45 000
9 500
35 000
0
20 000
10 000
50 000
5 000
5 000
10 000
10 000
12 000
7 000
4 000
10 000
3 000
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Kontigenter
Forsikringer
Allmennyttige formål
Avskrivninger
Bankgebyr
Analysering rypetaksering
Båthus Røssjørumpa/inkl parkering
Restaurering Handicapanlegg Folungtj.
Sum utgifter
Overskudd/underskudd

Sak 8/12
Sakstittel:
Saksdokumenter:

43 000
5 000
10 000
24 000
500
1 000
3 000
150 000
1 093 500
-73 000

Arbeidsplan 2012
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 satt opp
oversikt over arbeidsoppgaver som tidligere er innkjøpt fra Gausdal fjellstyre. Dette er aktuelt
å kjøpe, men 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.
I møtet:
Arbeid med nytt kart prioriteres foran ny informasjonsfolder i første omgang.
Det leies inn sesonghjelp som kan ta en del av vedlikeholdsarbeidet samt mye av det praktiske
arbeidet som behøves i forbindelse med opprusting av Handicapanlegget.
Torpa fjellstyre er positive til bytte av tjenester med Gausdal fjellstyre og avventer nærmere
henvendelse fra Gausdal.
Det ønskes fortsatt å prioritere ned oppsynet vinter til fordel for mer intensivt oppsyn høst.
Det ønskes at det settes opp ny båtbrygge ved båthuset Røssjørumpa. Dette ses i sammenheng
med opprustning av Handicapanlegget og legges sånn at det blir enklere for
funksjonshemmede å enkelt komme helt fram til båtene enn nåværende plassering.
Etter hvert ønsker fjellstyret at det prioriteres informasjon til kommunestyret og evt et
samarbeid med skoler angående opplegg.
Vedtak i Torpa fjellstyre:
Følgende arbeidsplan vedtas enstemmig i Torpa fjellstyre:
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Arbeidsplan fjelloppsyn i Torpa statsallmenning 2012
Administrasjon/saksbehandling/møter/kurs mm gjennom året:
Behandling og oppfølging av post, journalføring, tlf., e-post og arkivering kontinuerlig. Svar
på høringer, rapporteringer, søknader om midler, lage budsjettforslag mm. Holde seg
oppdatert med aktuelle lovverk, forskrifter, kommunale planer mm
Daglig føring av dagbok, timelister, kjørelister.
Svar på tlf-henvendelser utenom vanlig arbeidstid (helger, ferier, kvelder).
Forberede saker og innkalling til styremøter, sekretærfunksjon på styremøter, skrive og sende
ut møtereferat og brev til involverte i sakene.
Deltakelse på årsmøte Fjellstyrene i Oppland, oppdateringskurs BPM evt. andre
møter/kurs/seminar. Fagseminar NFS i januar.
Delta i lokal referansegruppe ang. forvaltningsplan for Langsua nasjonalpark og tilliggende
verneområder. Møter og befaringer. Rapportere til fjellstyret.
Oppdatere hjemmeside.
Oppdateringer/oppfølging INATUR. Markedsføring av fjellstyrets tilbud (hytter, fiske, jakt).
Utarbeide planer: utsetting av fisk, arbeidsplan, vedlikeholdsplan med mer.
Årsmelding for 2011.
Administrere trykking og salg av kort, kart, utleie. Følge opp kortutstedere (ca 50 besøk/år).
Informere utstederne om regler, vedtekter og priser. Oppsummere salg av kort, kart og utleie.
Lage oversikt til regnskapsfører over kortsalg, kartsalg, utleie, bankinnskudd mm.
Annonsere småviltjakt, beh. søkere, trekning av jakt, sende ut kort. Det samme med trekning
av treningskort for elghund. Oppsummere fangststatistikk.
Lage nye informasjonsplakater til oppslagstavlene. Tekst og laminering.
Lage plakater natursti for barn ved Folungtj. Oppsummere svarskjema, sende ut premier.
Administrere og fakturere utleie av hytter (utenom Inatur).
Administrasjon av elgjakt. Det meste leies inn fra Gausdal.
Administrere evt. innleie av hjelp, tilsetting av person til vedlikehold. Fjellstyret tar seg av
ansettelse. Oppfølging av det praktiske er fjelloppsynets ansvar).

6

Lage ny info-folder for Torpa statsallmenning.
Lage nytt kart for Torpa statsallmenning

Feltarbeid vinter:
Oppsyn i allmenningen. Hovedsaklig oppsyn isfiske på Sæbu-Røssjøen (etter hvert flere vatn)
motorferdsel og oppsyn med trening fuglehund. Vanligvis en tur vinterferie, en tur påskeferie
og evt romjul.
Ettersyn Folungtjernhytta og Røssjøkollhytta. En til to turer pr. vinter (komb med oppsyn).
Måke tak på oppsynshytta. Gausdal fjellstyre også innom hyttene på oppsynstur med scooter.
Trekkelgregistreringer. Reg. av kryssende elgspor. (Gausdal fjellstyre)
Kjøring av langved til Røssjøkollhytta (i samarbeid med Gausdal fjellstyre)

Feltarbeid vår/sommer/høst:
Mai/juni
Legge ut båtene. Litt vedlikehold. Lapping av båten i Dokksfløy. Legge ut årer, keiper, nøkler
og vester på utleiestedene.
Tømme og vaske utedoer. Mindre vedlikehold på doene.
Beise benker/bord, lage fundament på de som er nye de to siste årene. Evt nye bord/benker.
Sette opp nye plakater naturstien ved Folungtjerna.
Sette opp skilt langs vegene.
Skifte oppslag på oppslagstavlene.
Rydde natursti ved Skardberget/evt.vedlikehold på tavler.
Utsetting av fisk Handicapdammen og Settefiskdammen.
Utsetting av fisk resten av vatna. Dugnad i forbindelse med fjellstyremøte.
Ørekytefangst.
Juli
Ørekytefangst, ta inn og rengjøre rusene. Reparasjoner på rusene.
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Merking av turstier ved behov. Merke og rydde ferdig sti fra Lenningen mot Lundsetra.
Trengs noe skilting i enkelte kryss. Merke stien opp til Olaputten bedre på noen plasser.
Kalke utedoene, evt vasking.
Spes. oppsyn med camping i forbindelse med fellesferie.

August - oktober
Administrere rypetaksering og evt. delta en dag på takseringa (kombineres med oppsynstur).
Rydding av kratt ved rasteplasser, fiskeplasser, utedoer, hytter mm. Evt innleid sesonghjelp.
Forbedre gytemuligheter på enkelte gytebekker. Lage kulper og tilføre gytegrus.
Forberedelser og planlegging av småviltjakt og elgjakt.
Prøvefiske Olaputten, Øvre Lenningsvatn
Evt. prøvefiske Sæbu-Røssjøen i samarbeid med Etnedal kommune.
Oppsyn og kontroll med småviltjakt. Mye informasjonsvirksomhet i forb. med jakta.
Oppsyn og kontroll i forbindelse med elgjakta. Veiing av dyr, oppfølging ettersøk, innsamling
av kjever og ovarier, oppsøke elgfall. Informere og bistå elgjaktlag om nødv.
Ha spesiell oppsyn med bekker og evt. uregelmessigheter i gytetida.
Hente inn fiskekortblokker, legge ut jaktkort.
Legge opp båter for vinteren, hente inn årer, vester mm.
Undersøke sikoppgang i Lenna.
Ta inn skilt før vinteren

Arbeid gjennom hele sommersesongen/i løpet av sommeren
Fiskeoppsyn, kontroll og informasjon i statsallmenningen og anslagsvis 6-7 oppsynsturer i
Synnfjellet. Generell oppsyn med motorferdsel, bålbrenning, båndtvang, campingvogner mm.
Oppsyn og tilrettelegging i forbindelse med verneområder (salg av tjenester SNO)
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Vedlikehold av bord, benker, oppslagstavler, utedoer, hytter, uthus med mer i henhold til
vedlikeholdsplanen. Arbeid utføres av innleid sesonghjelp?? og fjelloppsyn. Administreres av
fjelloppsyn.
Restaurering av handicapanlegget Folungtjerna (hvor mye er avhengig av evt. omsøkte
midler). Evt. flytting av rullestolrampe til Oppsjøtjernet.
Beise uthus Røssjøkollhytta.
Beise vindskier oppsynshytta.
Hogging av ved til Oppsynshytta. Evt. innleid sesonghjelp og fjelloppsyn.
Legge opp ved til Røssjøkollhytta. Fjelloppsyn og evt innleid sesonghjelp.
Rydde søppel på rasteplasser, langs veger og tømme søppel ved Handicapdammen.
Tømme selvbetjeningskasse, etterfylle med kort på utsalgsplasser, tømme vegkasse
Mannstadlia og etterfylle m billetter.
Utleiehyttene. Etterfylle og komplettere med nødvendig utstyr. Mindre reparasjoner og
vedlikehold. Vaske kjøkkenhåndklær og kluter. Rydde.
Båter. Øsing av båtene ved Sæbu-Røssjøen, nødvendig vedlikehold, jevnlig oppsyn med båten
på Dokkfløy i forhold til vannstandsendringer.

Arbeidsoppgaver der arbeidskraft kjøpes fra/byttes med Gausdal fjellstyre:
- Elgjaktadministrasjon
- Elgtrekkregistreringer
- Scootertransport av ved til Røssjøkollhytta, søppel i retur
- Ettersyn hytter/oppsyn vinter scooter
- Evt. bistand enkelttilfeller ved ferie/sjukdom fjelloppsyn
- Evt. andre mindre påkommende oppgaver
- Vedlikehold og oppsyn (ved bytte av arbeidskraft)

Arbeidsoppgaver/tiltak som kan være aktuelle (alle kuttes ut i 2012?). Om tid er det fjellstyret
ønsket å proritere uthevet:
-Legge spesielt vekt på oppsyn i Synnfjorden (bruk av motorbåt, garnfiske), samt garnfiske
Sæbu-Røssjøen.
-Gjøre ferdig driftsplan for fiske.
-Noe mer oppsyn vinterstid ettersom stadig mer aktivitet pga mer hyttetrafikk i området, samt
åpent for isfiske.
-Kontakt med skoler ang. opplegg med å ta med grupper på div. aktiviteter for å øke
interesse og rekruttering for å bruke fjellet.
-Informasjon kommunestyret om fjellstyrets arbeid evt. andre grupper.
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-Lage opplegg for toppturer eller bli-kjent-konkurranse i statsallmenningen.
-Uttynningsfiske av sik i Synnfjorden. Samarbeidsprosjekt med flere. Søke midler og
administrere dette.
-Minkfangst.
-Sette opp turbok i gapahukene Olaputten og Skardberga.
-Ny båtbrygge

Sak 9/12
Sakstittel:

Trekning av premie fangstrapport jakt og fangstrapport fiske

I møtet:

Det ble foretatt trekning av premie til de som har levert inn
fangstrapport på fiske og fangstrapport på jakt.
Vinner av premie ble Kjartan Stensvold (fiskerapport) og Tom Sameien
(fangstrapport jakt).

Sak 10/12
Sakstittel:

Fastsette timeantall for helg- og kveldsarbeid for 2012

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.
Vedtak i Torpa fjellstyre:
Torpa fjellstyre vedtar enstemmig en grense for nødvendig helgearbeid og kveldsarbeid med
50% tillegg på til sammen inntil 100 timer for fjelloppsynet.

Sak 11/12
Sakstittel:

Utsetting av fisk

Saksdokumenter:

Forslag til utsetting av fisk
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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.
Vedtak i Torpa fjellstyre
Torpa fjellstyre vedtar enstemmig forslag til fiskeutsetting i Torpa statsallmenning for 2012.
Det settes ut fisk til en verdi av ca 35 000 kr.

Sak 12/12
Sakstittel:

Skiløypeanlegg ved Spåtind

Saksdokumenter:

Brev Statskog (16.1.12). Skiløypeanlegg ved Spåtind
Planskisse (kart)

Saksbehandlers kommentar: Statskog er positivt innstilt på å opprette ei festeavtale med
Synnfjell Arrangementer 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.
Uttalelse Torpa fjellstyre:
Torpa fjellstyre har ingen spesielle merknader til festeavtalen som Statskog inngår med
Synnfjell Arrangementer SA

Eventuelt:
Sak 13/12
Sakstittel:

Stillingsstørrelse for fjelloppsyn og innleie av sesonghjelp 2012

I møtet:
Det ble diskutert hvordan årets arbeidsoppgaver best mulig skulle utføres
gjennom innleie av sesonghjelp, kjøp og salg av tjenester til/av Gausdal fjellstyre og salg av
tjenester til SNO. Fjelloppsynet foreslo at ordinært arbeid for fjellstyret legges til nåværende
60% stilling og at inntekter ved salg av tjenester til SNO brukes til å øke stillingen sånn at
arbeidsoppgaver i forbindelse med verneområdene ikke belaster timene innenfor en 60%
stilling.
Kari har forespurt og fått positive signaler fra Kristian Liom og Jardar Westrum som kunne
tenke seg å ta på seg arbeidsoppgaver for Torpa fjellstyre. Det foreslås å skrive arbeidsavtale
med ei timelønn på kr 140 pluss feriepenger samt dekking av kjøring i Statsallmenningen.
Underskrift i forhold til kunnskap om opplæring/bruk av motorsag må på plass. Det er ellers
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aktuelt å benytte samme tariffavtale for sesongoppsyn som for fjelloppsyn, med unntak av
lønn.
Vedtak i Torpa fjellstyre:
Torpa fjellstyre vedtar enstemmig at fjelloppsynets stillingsstørrelse settes til 65% under
forutsetning av at det blir avtale om tjenestekjøp med SNO. Dette vil gjelde fra den måneden
avtale om tjenestekjøp er klarlagt.
Det tilbys en timelønn på kr 140 for sesonghjelp der Kristian Liom og Jardar Westrum blir
engasjert på timebasis på til sammen ca 120 timer. Kari Bjørkeli får ansvar å ordne det
administrative med sesonghjelp i forhold til arbeidsavtale. Fjelloppsynet legger til rette det
praktiske i forhold til arbeidsoppgaver og verktøy/utstyr, samt det formelle rundt sikkerhet ved
bruk av motorsag.

Referat/diskusjonssaker
1.Sesonghjelp, sesongoppsyn/salg og kjøp av tjenester m.v.
Overført til saksliste sak 12/13. Se denne.
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 kostnadene 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.
I møtet: Torpa fjellstyre er positive til en henvendelse til Fylkesmannen angående det som
skisseres i brevet fra Eggen. Fjellstyret mener det er viktig å se på Dokksfløy og Synnfjorden i
sammenheng og at evt kultiveringstiltak rettet mot uttynning av sik omhandler begge vatna og
rettighetshaverne i disse.
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
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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.
I møtet: Torpa fjellstyre ønsker ikke å prioritere dette, men naturlig å benytte samme
skiltmaler for å få entydig skilting i hele området. Naturlig at Torpa fjellstyre setter opp skilt
innenfor Statsallmenningen der det er behov for det.

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.
I møtet:
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Fjellstyret ønsker å gjøre jobben grundig når en går i gang med dette. Det bør gruses hele
traseen rundt Handicapdammen.
Ved bålplass på østsida av Handicapdammen ser en på mulighetene til å sette opp en enkel
gapahuk evt et overbygg på stolper i tilknytning berget som danner en naturlig avgrensning.
Hans Gaukerud bes bli med å se på mulighetene.
Det planlegges å bytte ut begge bordene som står der med nye bord.
Sett i sammenheng med det som skjer ved Handicapanlegget, ønskes det å sette opp ei ny
båtbrygge ved Røssjørumpa 300 meter unna som letter tilgjengelighet til bruk av båt også for
funksjonshemmede.
Det tas kontakt med Land Handicaplag angående søknad om Extra-midler. Videre søkes det
midler i kommunen, Torpa helselag og det lages en felles søknad som sendes til bankene.

5.
Referat fra Fagsamling for ansatte i fjellstyrene og fra kurs for nye fjellstyrer
Fjellsoppsynet orienterte fra samlingen 16-17. jan. Gikk gjennom de ulike temaene med
hovedvekt på småviltforvaltning og 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. Aktuelt å se mer på dette
for 2013-sesongen..
Per Ole Lunde refererte fra Kurs for nye fjellstyrer. Refererte fra temaer som ble forelest.

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.
I møtet: Det bør sjekkes hvilken avtale forsvaret har med grunneier og at Torpa fjellstyre blir
orientert om når forsvaret har sine øvelser i statsallmenningen.
7.

Postjournal

8.

Diverse saker nevnt i møtet

For å få inn jaktrapporter skisseres muligheten for å legge på et depositum ved salg av jaktkort
som betales tilbake ved innlevering av fangstrapport.
På jakt og fiskekort bør det stå at regler og priser kan bli endret undervegs
Ved regulering av småviltjakt bør det føres tett dialog med kommunen.
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Det bør sendes et takkekort til grendeutviklingsfondet vedlagt bilde av båthuset
I årsmeldinga bør kommunen og andre som har gitt tilskudd til tiltak i statsallmenningen
nevnes.
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