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Fjellstyremøte tirsdag 17.2 kl. 19.00.  
 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Jan Olav Solstad, 2670 Otta Ola Randen, 2672 Sel 

Kari Svelstad, 2670 Otta May Bente Dahlen, 2670 Otta 

Richard Høiberg, 2672 Sel Torleif Tangen, 2670 Otta 

Monica H. Eide, 2670 Otta Oddrun Høglien, 2670 Otta 

Hans Ulmo, 2670 Otta Kåre Simenstad, 2672 Sel 

 

 

Andre: 

Per Erik Sannes 

 

 

Følgende saker skal behandles: 

 

Sak.nr. Overskrift Merknad 

1/15 Innkjøp av snøscooter og henger.  

2/15 Søknad om oppsetting av uthus, feste nr 117  

3/15 Pris på elgjakt.  

4/15 Innkjøp av elg vekt  

5/15 Omgjøring av ordningen med trekning av reinskort ved skyting 

av 60 skudd. 

 

6/15 Rapport om forenkling av utmarksforvaltningen. Høring 

 

 

18.2.2015 

 

Per Erik Sannes 

Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Sak nr. 1/15 

 

Innkjøp av snøscooter og henger. 

 
Sel Fjellstyre benytter snøscooter til både eget arbeid og oppdragsarbeid for andre. For at 

dette arbeidet skal kunne utføres er fjelloppsynet avhengig av at denne er i orden da dette 

arbeidet både er væravhengig og tidsbegrenset. Eksempelvis telles all villrein i Rondane på 

samme tid, slik at vi er sikre på at vi ikke teller med samme flokkene flere ganger. Hi - 

områdene for jerv skal også undersøkes med visse mellomrom. I tillegg har vi avtale med Sel 

Kommune om at de skal ha scooter disponibel ved behov. 

 

VUREDRING: 

 

Snøscooteren fjellstyret eier i dag er fra 2003, og de senere årene har denne vært særdeles 

ustabil, og hver vinter har vi hatt driftsstans. P.ga fjellstyrets økonomi har vi ikke sett at 

fjellstyret har hatt noen mulighet til å gå til innkjøp av en nyere scooter før i år. Et foreløpig 

resultat viser at fjellstyret vil få et overskudd på mellom 70 og 80 000 for 2014. 

 

For at fjellstyret fortsatt skal kunne utføre egne og eksterne oppdragsgiveres arbeidsoppgaver 

er vi avhengig av at fjellstyret går til innkjøp av en nyere snøscooter. Et eventuelt innkjøp vil 

avskrives over 3 år. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre delegerer til Fjellstyre leder og daglig leder å gå til innkjøp av snøscooter 

med henger med en prisramme på inntil 75 000. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

 

Kopi: Statskog SF 
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Sak nr. 2/15 

 

Søknad om oppsetting av uthus på feste nr 117. 
 

Anne Wangen søker om å sette opp et mindre uthus på setra feste nr 117. Setra har ikke vært i 

bruk på mange år og faller i det fri i 2016, såfremt ikke seterkvea blir tatt i bruk. 

 

VURDERING: 

 

Seterforskriftens § 9 sier noe om ei seter regnes for å være i bruk: « Blir setervollen hausta 

eller gjerda inn og nytta til beite som en del av den jordbruksmessige drifta på eiendommen 

som setra ligg til, vil setra vere i bruk i høve til §22 i fjellova.». 

 

Videre går det fram av departementets merknader til § 9: Det framgår av § 2 i fjellova at rett 

som er knytt til ein jordbrukseigedom berre kan utnyttast så langt det skjer i tilknyting til 

jordbruksdrifta på eigedommen. §9 i seterforskriften gir nærare eksempel på kva som skal til 

for at ei seter skal reknast for å vere i bruk etter regelen om opphør i §22 i fjellova. 

Det er ikkje nødvendig med seterbruk i tradisjonell forstand i form av mjølkeproduksjon, men 

setra må tene den jordbruksmessige utnyttinga av eiendommen. For seter der det blir driven 

turisme i liten skala, legg departementet til grunn at seterbrukaren som eit minimum bør 

hauste setervollen eller ha han inngjerda og nytte han som beite. For at ei seter skal reknast 

for å vere i bruk, må bruken skje ut fra den eigedomen der den høyrer til. Bortleige av seter 

for kortare perioder, inntil 10 år er tillate, men vikår om at setra skal vere i bruk frå 

eigedomen der den høyrer til vil da ikkje vere til stades. Bortleige av setra kan være en 

indikasjon på at vedkomande jordbrukseigedom ikkje lenger treng setra. Setra skal ikkje 

kunne bli «halden i hevd» ved å dra nytte av andre med bruksrett.   

 

Det vil i dette tilfelle være § 11 i seterforskriften som gjøres gjeldene da setra ikke er i bruk, 

men heller ikke har falt i det fri. 

 

§ 11 : På seter som ikkje er i bruk, men som ikkje er fallen i det fri, kan seterbrukeren halde 

husa vedlike på ordinært vis. § 10 andre ledd i denne forskrifta gjeld tilsvarande. Skal 

seterbrukeren ta opp att seterdrifta, gjeld § 10 i denne forskrifta. 

 

Av søknaden fremkommer det ikke opplysninger om at seterdrifta skal tas opp. Det omsøkte 

uthuset er ment å skulle fylle en funksjon for oppbevaring av redskap/utstyr osv. 

På seter som ikke er i bruk gis det etter forskriften tillatelse til vanlig vedlikehold, såfremt 

setereieren ikke skal starte opp igjen med setring. I tillegg fikk setereieren tillatelse til 

ominnredning av fjøset til lagerplass, som også kunne benyttes til overnattingsplass en sjelden 

gang. Dette kom tydelig fram i brev fra eier til Statskog datert 27.02.2011.  

 

Fjellstyret skal gjøre vedtak i saken og det er Statskog som skal formidle vedtaket til setereier. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre avslår søknaden om oppføring av redskapshus på feste nr 117. Avslaget 

begrunnes i § 11 i seterforskriften der normalen er at seterhusa kan holdes vedlike, og at nye 

bygninger kan oppføres om det er nødvendig ut fra et jordbruksmessig behov om seterdrifta 

skal tas opp igjen. I tillegg mener fjellstyret at behov for lagerplass for redskap og utstyr kan 

dekkes gjennom fjøset som ble restaurert b.la for dette formålet i 2010.  

 

Hans Ulmo(Sp) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 Anne Wangen 

 

Sak nr. 3/15 

 

Pris på elgjakt. 

 
Sel Fjellstyre justerer prisene på jakt og fiske i statsallmenningen jevnlig. Sist ble kg prisen 

for elgjakta regulert i 2013(sak 01/2013).  

Sel Fjellstyre har et elgterreng som leies ut til innenbygdsboende. Kvota ligger på 4 -5 elger, 

samt felleskvote på hjort, med mulighet for tilleggsdyr. Terrenget leies ut for 4 år av gangen. 

 

VURDERING: 

 

Elgjakta leies ut etter to pris system. Dette innebærer at jaktlaget betaler en grunnpris for den 

faste kvota. Denne er i dag 4 000 pr dyr. Dette beløpet blir trukket fra når dyret er felt. 

Hjorten har ingen grunnpris fordi dette er en felleskvote som alle jaktlagene på østsiden av 

Lågen i Sel Kommune kan jakte på inntil kvota er fylt opp.  Jaktlaget betaler i dag kr 75 pr kg 

for felte dyr. På privatterreng ligger kg prisen normalt på 85 – 130,- kr kiloen, for de som ikke 

leier ut til fast pris.   

 

Ut i fra stadig økende utgifter i forbindelse med elgjakta bør fjellstyret vurdere å øke 

kiloprisen. Det skal i år utarbeides ny bestandsplan b.la med revidering av tellende jaktareal. 

Dette vil være et forholdsmessig omfattende og tidkrevende arbeid. I tillegg har ikke fjellstyre 

vekt som i dag er godkjent for veiing, og må gå til innkjøp av dette, samt opprette gode 

rutiner for kontroll av denne hos justervesenet. 
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FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre justerer kiloprisen for elg og hjort til kr 85,- pr kg inkl. fellingsavgift i.h.t. 

§ 25 i Fjelloven. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Vedtaket kan iflg.§ 28 i Forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 

sendes Sel Fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i 

dokumenter jfr. Forvaltningslovens § 18 og 19. 

 

--o-- 

Kopi: Statskog SF 

 Jan Ingar Formo 

 

Sak nr. 4/15 

 

Innkjøp av elgvekt. 
 

Sel Fjellstyre har benyttet felles vekt for Driftsplan område Sel-Øst ved veiing av felt elg og 

hjort. Nå viser det seg at denne ikke er godkjent av justervesenet og at den ar av en slik art at 

de ikke vil kunne godkjenne den heller. 

 

Fjellstyret må derfor gå til innkjøp av ny vekt og justere denne med noen års intervaller hos 

justervesenet. 

 

VURDERING: 

 

For at fjellstyret ikke skal komme opp i situasjoner der vekten trekkes i tvil må fjellstyret gå 

til innkjøp av ny vekt, og justere denne jevnlig. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Daglig leder får fullmakt til innkjøp av ny vekt oppad til kr 10 000. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 
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Sak nr. 5/15 

 

Omgjøring av ordningen med trekning av reinskort ved skyting 

av 60 skudd. 
 

Sel Fjellstyre har i mange år hatt en ordning med å trekke ett simle/fritt under 40 kg kort blant 

de som skyter 60 treningsskudd eller mer. Fjellstyret bør vurdere denne ordningen. 

 

VURDERING: 

 

Det virker som ordningen ikke fungerer helt etter hensikten. Flesteparten av de som er med i 

trekningen er aktive skyttere eller jegere som skyter dette antallet skudd årlig uansett. I tillegg 

har vi enkelte som skyter opp gammel ammunisjon eller benytter salongrifle. Om dette fører 

til mer trening og human jakt er usikkert. I tillegg har Norges jeger og fiskerforening en 

lignende ordning med trekning av premie for de som skyter minst 100 skudd gjennom 

sesongen. 

 

Antagelig vil fjellstyre få en bedre effekt om man kunne få flere enn de aller mest interesserte 

til å komme på trekningsmøte. Det er viktig at jegerne møter på dette for å motta informasjon 

og kunne komme med spørsmål og innspill.  

 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre avvikler ordningen med å trekke et reinskort blant de som skyter 60 

treningsskudd eller mer. Fjellstyret går over til en ordning med å trekke et reinskort simle/fritt 

under 40 kg, blant innenbygdsboende som har søkt reinsjakt i Sel og Nordre kolloen 

statsallmenninger, og møter på trekningsmøte hvor gratiskortet blir trukket.  

 

Vedtaket kan iflg.§ 28 i Forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 

sendes Sel Fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i 

dokumenter jfr. Forvaltningslovens § 18 og 19. 

--o-- 

 

Kopi: Sel JFF 

          Otta Skytterlag 

          Statskog SF 
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Sak nr. 6/15 

 

Rapport om forenkling av utmarksforvaltningen – høring. 
 

 

Regjeringen har nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av 3 personer for å se på hva som kan 

gjøres for å forenkle utmarksforvaltningen. Rapporten tar b.la tak i fjellstyresystemet og 

fjelloppsynet sin rolle. Det som kommer fram viser at arbeidsgruppa ikke har den nødvendige 

kunnskap om hva fjellstyresystemet er eller hvilken oppgave fjelloppsynet har.  

 

Norges Fjellstyresamband har utarbeidet et svar til høringsforslaget som de ønsker at 

fjellstyrene stiller seg bak. Fjellstyrene kan komme med endringsforslag ev. tillegg til 

forslaget. Det er ønskelig at flest mulig fjellstyrer stiller seg bak en felles høringsuttalelse. 

Se ellers vedlagte rapport. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre stiller seg bak Norges fjellstyresamband sitt forslag til høringsuttalelse. 

 

Jan Olav Solstad(Ap), fremmet følgende tilleggspunkt til forslaget: Sel Fjellstyre ønsker en 

klargjøring i uttalelsen, om at man ønsker at Villreinnemndene skal bestå slik de er i dag. 

Forslaget med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre stiller seg bak Norges fjellstyresamband sitt forslag til høringsuttalelse. 

Sel Fjellstyre ønsker en klargjøring i uttalelsen, at man ønsker at Villreinnemndene skal 

bestå slik de er i dag.  

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o--        

 

Kopi: Statskog SF 

 Norges Fjellstyresamband 


