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Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 29.3  kl.19.00 

   
Tilsrede: 

Medlemmer: 

Jan Olav Solstad, 2670 Otta 

Vegard Blakar,  2670 Otta 

Sigurd Riise, 2670 Otta 

Oddrun Høglien, 2670 Otta 

Odd Ivar Svelstad, 2670 Otta 

 

 

Andre: 

Per Erik Sannes 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

Sak.nr. Overskrift Merknad 

6/17 Søknad fra Gudbrandsdalsmusea om støtte til utstilling.  

7/17 Søknad om støtte til løypepreparering Mysuseter og Raphamn 

Løypelag. 

 

8/17 Endringer av eksisterende vedtekter for fiske. 2 gangs 

behandling. 

9/17 Regnskap 2016  

10/17 Budsjett 2017  

   

   

   

   

 

Referatsaker 

 

23.3.2017 

Per Erik Sannes 

Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Sak 6/17 

 

SØKNAD FRA GUDBRANDSDALSMUSEA OM STØTTE TIL 

UTSTILLING. 
 

Gudbrandsdalsdmusea avd. Lesja bygdemuseum skal sommeren 2017 åpne ei permanent 

utstilling om Norman, Olaf og Frederik Heitkøtter, og deres arbeid med natur og 

naturforvaltning. De søker om midler fra bla Sel Fjellstyre. Omsøkt beløp fra Sel Fjellstyre er 

kr 3 750.  

 

VURDERING: 

Det er Fjellovens § 11.3 ledd som sier noe om Fjellstyrets bruk av fjellkassa: 

 

Fjellstyret avgjer ved vedtak korleis overskot av fjellkassa skal nyttast. Er overskotet større 

enn det som trengst til tiltak innan statsallmenningen, kan det av overskytande løyvast midler 

til føremål som tek sikte på å styrke næringsgrunnlaget i dei bygdene som har rett til 

allmenningsbruk. Med samtykkje frå departementet(Statskog) kan det og løyvast midlar til 

allmennyttige føremål i disse bygdene. 

 

Sel Fjellstyre gikk med underskudd i 2016, og har generelt en presset økonomisk situasjon.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Pga. Sel Fjellstyre sin økonomiske situasjon ser dessverre ikke Fjellstyret å kunne gi tilskudd i 

forbindelse med utstillingen. 

 
Jan Olav Solstad(Ap) fremmet følgende forslag: 

 

Dette tiltaket er noe Sel Fjellstyre gjerne ville ha støtta, men med bakgrunn i Fjellovens § 

11.3 ledd utfra fjellstyrets økonomiske situasjon, ser vi dessverre ikke å kunne gi tilskudd i 

forbindelse med utstillingen. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Dette tiltaket er noe Sel Fjellstyre gjerne ville ha støtta, men med bakgrunn i Fjellovens 

§ 11.3 ledd utfra fjellstyrets økonomiske situasjon, ser vi dessverre ikke å kunne gi 

tilskudd i forbindelse med utstillingen. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

Kopi: Gudbrandsdalsmusea 

 Statskog SF 
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Sak 7/17 

 

Søknad om tilskudd, Mysuseter og Raphamn løypelag. 
 

Mysuseter og Raphamn løypelag søker Fjellstyret om tilskudd til preparering av skiløyper i 

Mysuseter og Raphamnsområdet. 

  

VURDERING: 

 

Fjellovens § 11.3 ledd sier noe om Fjellstyrets bruk av Fjellkassa: 

 

Fjellstyret avgjer ved vedtak korleis overskot av fjellkassa skal nyttast. Er overskotet større 

enn det som trengst til tiltak innan allmenningen, kan det av overskytande løyvast midler til 

føremål som tek sikte på å styrkje næringsgrunnlaget i dei bygdene som har rett til 

allmenningsbruk. Med samtykkje frå departementet(Statskog) kan det og løyvast midlar til 

allmennyttige føremål i disse bygdene. 

 

Sel Fjellstyre gikk med underskudd i 2016, og har generelt en presset økonomisk situasjon.  

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

P.g.a. Sel Fjellstyre sin økonomiske situasjon ser dessverre ikke Fjellstyret å kunne gi 

tilskudd til Mysuseter og Raphamn løypelag, til preparering av skiløyper.  

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

Kopi: Mysuseter og Raphamn Løypelag 

 Statskog SF 

 

 

 

8/17 (tidl. Sak 4/2017) 

 

ENDRING AV EKSISTERENDE VEDTEKTER FOR FISKE. 
 

 

Fjellstyret har gjort vedtak i saken, i sak 4/2017. Vedtaket har ligget ute til offentlig ettersyn i 

3 uker, og det har kommet inn 2 merknader til saken. Kommunen hadde ingen merknader til 

saken. Fjellstyret skal gjøre endelige vedtak. 

 

SAKSDOKUMENT: 

1. Sak 4/17 i fjellstyret 
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2. Kopi av e-post fra Stig Rune Sørensen av 05.03.17. 

3. Kopi av e-post fra Jan Sørensen av 06.03.17 

4. Tilleggsopplysninger fra fjellstyret. 

 

 

SAKSUTRDENING: 

 

1. I forslag til endringer av fiskereglene fra og med 2017, vedtok fjellstyret følgende i sak 

4/17: 

 

Eksisterende: 

§7 Oterfiske. 

Det er tillatt med oterfiske hele sesongen på alle vann der det er tillatt med garnfiske, samt 

Olastjern. I garnsesongen er det bare tillatt med oterfiske mellom kl 10.00 og kl 17.00. I alle 

andre vann i statsallmenningen er oterfiske forbudt. 

 

Endres til: 

§7 Oterfiske. 

Det er tillatt med oterfiske hele sesongen på alle vann der det er tillatt med garnfiske, samt 

Olastjern.  

 

Eksisterende: 

§ 9. Garnfiske. 

Vålåsjøen antall garn 6 stk 35 mm. 

Heimtjønn antall garn 2 stk 35 mm. 

Rondvatnet 24 mm. 

Vatna i Illmanndalen 24 mm. 

 

Endres til: 

§ 9. Garnfiske. 

Vålåsjøen antall garn 3 stk 35 mm 

Heimtjønn antall garn 2 stk 35 mm og 2 stk 39 mm. 

Rondvatnet 24 mm eller mindre. 

Vatna i Illmanndalen 24 mm eller mindre. 

 

I høringsrunden kom det inn 2 merknader, og disse berører bare punktet vedr. garnfiske på  

Heimtjønn. 

 

2. I en e-post til Sel Fjellstyre (av 05.03.) skriver Stig Rune Sørensen følgende:  
Ser at det i møte av 15/2-17 har blitt vedtatt å åpne for utfisking av stor fisk på Heimtjønn for å sikre 
bedre overlevelse av settefisk av ørret. Jeg lurer på hvilke vurderinger som ligger bak dette. Har det 
blitt påvist at stor fisk på Heimtjønn har tatt småfisk, eller er dette bare antakelser? Jeg har hele livet 
fisket på Heimtjønn uten å finne verken fisk eller fiskerester i mageinnholdet til noen av de flere tusen 
fiskene jeg har tatt der opp gjennom årene. Det er kjent at fisk kan ty til kannibalisme, men dette skjer 
i svært varierende grad avhengig av næringsforhold og type fisk. Kannibalisme er for de aller fleste 
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fisker en siste utvei for å unngå å bukke under på grunn av dårlig næringstilgang. I vann med god 
næringstilgang er det sjelden at fisk tyr til kannibalisme. I vann med dårlig næringstilgang vil de 
største fiskene lettere gå over til å spise sine egne for å sikre egen overlevelse. Røye er en fiskeart som 
veldig sjelden tyr til kannibalisme. Ørreten har lettere for å  gå over på fiskediett, men dette er også 
sjelden i vann med god næringstilgang. Jo mere mat, jo mindre sjanse for kannibalisme, og omvendt. 
Dette ser man veldig tydelig i Lågen på våren. Fisken har såvidt overlevd vinteren i vinterhølene omgitt 
av tusenvis av andre fisker og så godt som ingen mattilgang. Fisker man på denne tiden vil man se at 
minst halvparten av all fisk over 5-600 g har småfisk eller fiskerester i magen. Dette kommer av at 
overlevelsesinstinktet utløses, og fører til at fisken spiser alt den kommer over, inkludert sine egne for 
å overleve en kritisk fase. Utover sommeren er det svært sjelden man finner fiskerester i 
mageinnholdet ettersom fisken nå har annet på menyen som faller mer naturlig for dem. Det finnes 
selvfølgelig noen fisker som avviker fra denne oppførselen og blir kannibaler som utelukkende lever av 
fisk. Dette skjer som sagt svært sjelden. Disse vokser raskt og kan i lågen komme opp i vekter på 5-7 
kg. Uten å gå over på fiskediett er det sjelden at en ørret blir større en 2-3 kg, men det kan skje i vann 
med uvanlig god mattilgang. På Heimtjønn lever fisken nesten utelukkende på marflo som finnes i 
voldsomme mengder etter at røyebestanden av ukjent årsak kollapset for noen år siden. Her kan 
fisken komme opp i vekter på opp imot 3 kg bare ved å spise marflo. Det er dermed veldig usannsynlig 
at fisker på Heimtjønn vil ty til kannibalisme. Hvis det finnes kannibaler der, så kan jeg garantere at 
det er ørret, og ikke røye. Jeg skjønner ikke hva som forventes av resultat av denne praksisen. Først 
slipper man hundrevis av ørreter årlig. Disse vokser seg raskt store, og vil etter 3 års tid ha en vekt på 
ca 1 kg, etter 4-5 år vil de samme fiskene nå en vekt på 1,5-2 kg. Man slipper fisker, før man så fisker 
ut igjen de samme fiskene noen år senere, samtidig som man hele tiden slipper nye fisker som mesker 
seg i marflo og vokser seg store. Hadde man bare hadde tatt ut ørret i disse garnene så hadde det ikke 
gjort meg så mye. Problemet er at det er en liten bestand av røye i Heimtjønn som er svært sårbar. 
Grunnen til at røyerekrutteringen på Heimtjønn har vært dårlig etter at bestanden kollapset er at 
dette førte til en voldsom økning i mattilgang ettersom mange av fiskene som holdt nede 
marflobestanden plutselig forsvant. Økt mattilgang og gode vekstforhold fører til at fisken blir senere 
kjønnsmoden. Etter at røyebestanden kollapset har vi ikke tatt en eneste kjønnsmoden røye på 
Heimtjønn. Vi har tatt flere store røyer på 1,5-2 kg som vi konsekvent har sluppet igjen for at de skulle 
få mulighet til å komme opp i kjønnsmoden alder og dermed føre til økt rekruttering av den svært  
sårbare røyebestanden. Det har derfor vært fælt å se bilder av, og høre om de store røyene som har 
blitt tatt i garn de senere årene. Det er disse fiskene som kan redde røyebestanden på Heimtjønn. 
Derfor blir jeg rett og slett forbannet når jeg hører at slike ødeleggende tiltak settes i verk uten at det 
ligger noe fornuftig argument bak. Alle jeg har snakket med som kan noe om fisking bare rister på 
hodet over denne praksisen. Problemet er at ingen står fram og sier noe. Først ble garnfiskeperioden 
forlenget, og nå skal det fiskes hardere og med mer grovmaskede garn for å forsøke å tømme vannet 
for storfisk. Fjellstyret sier at de ønsker å bevare røye på Heimtjønn, samtidig gjøres alt for å ødelegge 
for røya. Et annet stort problem er at en av ørretens livretter er rogn. Den er veldig næringsrik og langt 
enklere å få tak i enn et måltid i bevegelse. Det meste av rogna som røya legger vil dermed støvsuges 
opp av ørreten. Dette er slik jeg ser det i tillegg til høy kjønnsmoden alder og utfisking av støre 
individer før de når gytemoden alder, det største problemet i forhold til røyas rekruttering. Hvis dere 
vil bevare røye på Heimtjønn så må det fredes for garnfisking i en periode over flere år samtidig som 
det åpnes for utstrakt bruk av isongler for å ta ut mest mulig ørret. Røya tar vanligvis bare agn i 
bevegelse og tas derfor veldig sjelden på isongle. Jeg har bare sett røye tatt på isongle 4-5 ganger i 
løpet av mine 35 år på Heimtjønn. Jeg har hørt at personer i fjellstyret som blir spurt om hvorfor det 
fiskes med garn på Heimtjønn når det ikke trengs for å holde bestanden nede, så får de til svar at det 
er for at enkelte personer, som jeg ikke skal navngi her og nå, skal ha et sted å ta rakfisk. Når et vann 
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ikke er avhengig av garnfiske for å holde bestanden nede så burde det heller ikke åpnes for garnfiske. 
Uansett hvem det er, eller hvem de kjenner. 
Jeg har ikke store forhåpninger til at det jeg skriver fører til noen endring, men jeg føler at noe må jeg 
gjøre for å forsøke å redde et røyevann som har betydd, og fortsatt betyr mye for meg. Det er nok av 
ørretvann. Jeg har tilbragt så mye av livet på Heimtjønn at jeg føler at det er "mitt»vann, og tar dette 
svært personlig. Derfor dette skrivet. 
Stig R Sørensen 

 

 

3. I en e-post til Sel Fjellstyre (av 06.03.) skriver Jan Sørensen følgende: 
Ser at Sel Fjellstyre hadde møte 15/2- 2017, der det ble vedtatt endringer av 
garnfiskeregler på Heimtjønn. Det skal nå fiskes med to garn til på 39mm, i tillegg til de 
to på 35. Dette blir endeliktet på stor-røya. 
   Det påstås at det er bra med stor fisk som holder nede den naturlige rekrutteringen!! 
Denne er det røya som står for, da det som kjent ikke finnes gyteforhold for ørreten, og 
den store fisken det refereres til, er for det meste ørret som er satt ut (finneklippet) hver 
og en. Er tatt flere ørreter på 1- 2,5 kg de senere år. Opplagt at disse forsyner seg grovt 
av røyas rogn. 
   Jeg synes derfor, at i stedet for å gi ørreten kunstig åndedrett ved årlig å slippe ut 
mengder av to år gammel settefisk, burde man ta vare på den unike røya vi har på 
Heimtjønn, noe som ikke trenger å koste en krone, da gyteforholdene er fine. 
   I skrivende stund ligger endringer ute på høring, og jeg protesterer bla. på disse. 
  
   Så noen kommentarer til E-post::201200001-243- Røya på Heimtjønn-Kringsetra i 
Sel, 04.07.2014, fra Fylkesmannen i Oppland. 
Sel Fjellstyre har også mottatt kopi av denne. 
                                                     --------------------------- 
Her står det at Fylkeskommunen kan inndra tillatelsen til utsetting av ørret, hvis en 
mener at det er grunnlag for dette. I den forbindelse vil jeg henvise til en rapport fra 
Norges Forskningsråd. http://wwwforskningsradet.no/... 
hvor det står at klimaendringer kan gi oss mer ørret og mindre røye: mindre isdekke og 
mer næringsstoffer i vannet avgjør konkurransen til ørretens fordel. 
Heimtjønn er som kjent veldig rik på vannlevende organismer; dette gir allerede nå 
ørreten et fortrinn, dvs at røyebestanden går tilbake. Forskningsrådet har funnet ut at 
man kan vente seg en nedgang i røyebestanden, i takt med et varmere klima. Noen 
steder i sør kan røya komme til å dø helt ut. Dette er en rapport vi må ta på alvor, noen 
hver!!     
                                                     ---------------------------- 
Det står også: Imøtekomme ønsker fra ulike typer fiskere i almenningen. 
Ser at ørretfiskernes ønsker er ivaretatt i alle fiskevann i almenningen; garn-fiskere har 
flere småvann hvor de kan ta rakfisken sin, utenom Heimtjønn. Vi er mange som gjerne 
vil fiske BÅDE ørret og røye. 
                                                    --------------------------- 
Sel Fjellstyre var tydelige på at de ønsket å ta vare på røya på Heimtjønn, noe 
Fylkeskommunen også så på som veldig viktig. 
Hva har så Sel Fjellstyre gjort for å ta vare på røya, annet enn å prøve å fiske ut de 
største eksemplarene, 
samt slippe mer ørret? Håper på ny-tenkning. 
  
Vel, det var alt i denne omgang!                              Hilsen, Jan Erik Sørensen. 
  
 Kopi sendes også til Fylkesmannen. 

http://wwwforskningsradet.no/
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4. Tilleggsopplysninger fra fjellstyret. 

 

Andel settefisk i garnfangstene: 

Fangstrapportene fra oter- og garnfiskerne siden 2013 viser at 55% av auren er finneklipt 

(settefisk). Settefisken på Heimtjønn har vært fettfinneklipt siden 2006. 

 

Totalt er det tatt ut 123 aure på oter og garn i perioden 2013-2016, som er innrapportert. I 

tillegg tas det ut aure ved isfiske (støkroker), men hvor mye er ukjent for Fjellstyret.  

 

 

Settefisk i perioden 1998 – 2016: 

 

Settefisk i perioden 2006-2016: 

År 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Antall settefisk 100 100 100 300 200 200 200 200 230 0 100 

Alder 2 år 2 år 2 år 3 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år   2 år 

 

 

 

Settefisk i perioden 1998-2005: 

År 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Antall settefisk 150 150 150 150 150 150 150 500 

Alder 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 

 

Om røya i statsallmenningen, og generelt om garnfiske: 

 

I Sel- og Nordre Kolloen Statsallmenning er det 39 fiskevann. I 16 av disse finnes det røye. 

Det fleste ligger høyt til fjells, over skoggrensa. Og er for det meste overbefolket av røye.  

 

Heimtjønn skiller seg ut ved at det ligger relativt lavt, 880 m.o.h. Området rundt er skogkledd, 

med mye lauvskog. Nærmeste fiskevann med røye er Vålåsjøen og Furusjøen. 

 

Det er tillatt med garnfiske i 20 av 39 vann. 12 av disse 20 er overbefolkede røyevann. 8 vann 

av totalt 39 fiskevann kan sies å være greie garnfiskevann der man kan ta matfisk av god 

kvalitet. I området rundt Heimtjønn er det 3 andre vann man også kan fiske med garn på. 

 

Av totalt 160 fisk som er innrapportert i perioden 2013 – 2016 var det 37 røye av ulik 

størrelse. 
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VURDERING: 

 

Heimtjønn er et vann der man har fått en klassisk interessekonflikt mellom garnfiskere og de 

som driver sportsfiske etter røye (pilking). Med en såpass tynn bestand av begge arter, 

forsterkes denne konflikten ytterligere. 

 

De fiskebiologiske betraktningene som Jan og Stig Rune Sørensen kommer med støttes til en 

viss grad. Men på noen områder trengs det noen kommentarer. 

 

Predasjon 

Det er overveiende sannsynlig at det foregår predasjon i fiskebestanden på Heimtjønn. Det er 

godt dokumentert fra andre områder at ørret kan gå over til fiskediett, og i de tilfeller 

byttefisken er røye, kan en ørret spise flere kg med smårøye i året.  

 

Settefisk 

Jan Sørensen skriver at den store fisken som tas er settefisk (finneklippet) hver og en. Dette 

stemmer ikke. Jmf tilleggsopplysninger fra fjellstyret i saksutredningen. I fiskebestanden på 

Heimtjønn ser det ut til at det i tillegg til settefisken er en større andel naturlig rekruttering 

enn tidligere antatt.  

 

Garnfiske 

Det må poengteres at de som fisker med garn gjør dette i all hovedsak for å bruke fangsten til 

mat. Dette kan være rakfisk, kokfisk, stekefisk eller fisk for røyking osv. At noen vil bedrive 

garnfiske, der fangsten brukes til mat, og har lange tradisjoner i Gudbrandsdalen, bør man 

kunne akseptere. 

 

Røyebestanden på Heimtjønn. 

Det er riktig som Sørensen skriver at røyebestanden på Heimtjønn er betydelig redusert de 

siste årene. Og at årsaken til hvorfor bestanden kollapset for en del år siden er ukjent.  

 

Det må her legges til at det i tiden før kollapsen var et veldig omfattende isfiske (pilking) 

etter røya på Heimtjønn. Dette pågikk over flere år, og i den perioden ble det årlig tatt ut et 

ikke ubetydelig antall fisk. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til at bestanden den gang 

kollapset, og at den etter dette ikke har greid å ta seg opp igjen. 

 

Årlig tas det røye på garn av ulik størrelse på Heimtjønn. Det produseres derfor fortsatt røye 

på Heimtjønn, men de store mengdene uteblir. Årsaken til at ikke røya kommer tilbake i stort 

antall kan være mange. Her kan nevnes, predasjon (både fra aure, røye, mink og fugl), 

reduserte gytemuligheter grunnet naturgitte forhold som f.eks. nedslamming av 

gyteområdene. Klimaendringer som Sørensen skriver. Og mye mer. Hva som er årsaken vet 

ingen med sikkerhet, men det kan være en kombinasjon av flere.  

 

Det trengs ikke mange individer av røye for å produsere yngel. Men det oppfordres allikevel 

til ikke å fiske spesifikt etter røya hvis man ønsker å få den tilbake i større antall. Og dette 

rådet tror vi de fleste som fisker på Heimtjønn følger. 
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Inndragelse av settefisktillatelse 

Jan Sørensen mener at det å sette ut ørret i Heimtjønn er brudd på tillatelsen fra Oppland 

Fylkeskommune. Fjellstyret viser til at utsetting av fisk i kombinasjon med naturlig 

rekruttering er en vanlig form for fiskekultivering. 

 

Garnfiske for enkeltpersoner som ønsker å ta rakfisk. 

Påstandene som fremkommer i mailen fra Stig Rune Sørensen om at det er tillatt med 

garnfiske på Heimtjønn for at enkeltpersoner skal ha et sted å ta rakfisk, faller på sin egen 

urimelighet, og kommenteres ikke videre her 

 

I forhold til de merknadene som er kommet inn under høringsrunden, og en nærmere 

undersøkelse av statistikk osv kan det være greit og vurdere flere tiltak på Heimtjønn for å se 

om dette kan ha en positiv virkning på røyebestanden, uten at det går ut over de andre 

brukerinteressene. 

 

Når det gjelder settefisk, så kan man stoppe utsettingen av aure i en periode. Men dette må 

være under forutsetning av at det ikke tillates å fiske med iskroker (utsett om vinteren) på 

Heimtjønn. Man vil da kunne se om en redusert bestand av aure vil ha en positiv effekt på 

røyebestanden, samtidig som man kan få en bedre oversikt over hvor stor egenproduksjon det 

er av aure. Fortsetter man et hardt fiske med iskroker, uten å tilføre settefisk, så vil dette 

sannsynligvis føre til veldig dårlig ørretfiske i vannet. I dag tas det i snitt ca 0,5 ørret pr garn 

pr natt. Og sammenlignet med andre vann er det veldig lite. 

 

For å kunne ta ut de store aurene som trolig er en betydelig predator både på aure og røye, må 

garnfisket fortsette, og med antall garn og maskevidde som tidligere foreslått. Garnfiske er 

den mest selektive fiskemetoden, og ved bruk av stormaskede garn kan man dermed ta ut de 

største individene av aure. 

 

Kort oppsummert bakgrunnen for forslag til regler, samt andre tiltak: 

 Garnfisket fortsetter med de foreslåtte endringene for å redusere bestanden av stor 

aure, som mest sannsynlig er en vesentlig predator på smårøya.  

 Det innføres et forbud mot bruk av iskroker. Dette for å unngå at auren blir for hardt 

beskattet. 

 Det settes ikke ut aure i en viss periode for å få en oversikt over hvor mye som 

rekrutteres naturlig i vannet. Viser det seg at fangstene av aure i garnene går dramatisk 

ned, må settefisk igjen vurderes. 
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FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Fjellstyret foreslår følgende endringer i fiskereglene f.o.m 2017-sesongen og inntil videre: 

 

Den nye ordlyden for de ulike §§ foreslås endret til dette: 

 

 

 

§7 Oterfiske. 

Det er tillatt med oterfiske hele sesongen på alle vann der det er tillatt med garnfiske, 

samt Olastjern.  

 

§ 9. Garnfiske. 

Vålåsjøen antall garn 3 stk 35 mm 

Heimtjønn antall garn 2 stk 35 mm og 2 stk 39 mm. 

Rondvatnet 24 mm eller mindre. 

Vatna i Illmanndalen 24 mm eller mindre. 

 

§ 6. Isfiske og fiske med støkroker. 

Isfiske er tillatt på alle vann.  Og fiske med inntil 10 støkroker er tillatt på alle vann 

unntatt Hesstjønn og Heimtjønn. Støkrokene skal ettersees minst 1 gang om dagen. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

Kopi: Jan Erik Sørensen 

 Stig Rune Sørensen 

 Statskog SF 
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REGNSKAP 2016. 
 

Regnskapet for Sel Fjellstyre ligger vedlagt. Regnskapet viser et underskudd på 9751,95.  

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Årsregnskapet for 2016 for Sel fjellstyre godkjennes såfremt revisor ikke har merknader 

til regnskapet. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

          --o-- 

Kopi: Statskog SF 
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BUDSJETT 2017 
 

Se vedlagte budsjett for Sel fjellstyre for 2017. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Budsjettet for Sel fjellstyre for 2017 vedtas. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


