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Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 30.3. kl. 19.00   
 
Tilstede: 
Medlemmer: 
Jan Olav Solstad, 2670 Otta 
Kari Svelstad, 2670 Otta 
Sigurd Riise, 2670 Otta 
Monica H. Eide, 2670 Otta 
Odd Ivar Svelstad, 2670 Otta 
 
Andre: 
Per Erik Sannes 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Sak.nr
. 

Overskrift Merknad 

1/16 Overføring av rett til å forby eller redusere motorferdsel på 
statsallmenning. 

 

2/16 Furusjøen rundt søker om å avholde ski, løp og sykkel -
konkurranser.  

Høring 

3/16 Søknad om riving av eksisterende skåle/do, søknad om tilbygg med 
samme funksjon på feste 129. 

 

4/16 Søknad om rivning av naust og bygging av nytt, feste 47.  Høring 
5/16 Valg av representant og vararepresentant til Villreinutvalget for 

Rondane Nord. 
 

6/16 Skifte  av bank for Sel Fjellstyre.  
7/16 Leie av Veslelegeret for gjeter.  
8/16 Prøveordning Hesstjønn som fluefiskevann. 1.gangs behandl. 
9/16 Delegering til administrasjonen.  
10/16 Søknad om oppgradering av sti ved Smukksjøen Høring 
11/16 Nye priser reinskort  
12/16 Nye priser småviltjakt  
13/16 Valg av ny representant til styre i vågåfisk   
 
Referatsaker 
 
Per Erik Sannes 
Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Sak nr. 1/16 
 

Overføring av rett til å forby eller redusere motorferdsel på 
statsallmenning. 
 
Fjellovens §12. 3 ledd ble endret i 2015. Den har følgende ordlyd : «Rett til å forby eller 
redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før 
fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome 
med fråsegn i saka.»  
 
Fjellstyret har ved denne bestemmelsen fått en ny oppgave som omfatter rett til å forby eller 
redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF. Årsaken til endringen er at 
motorferdsel har sammenheng med de oppgavene fjellstyrene har samtidig som det gir større 
lokal styring med motorferdselen. 
 
VURDERING: 
 
Fram til i dag er det Statskog som har hatt myndighet til å godkjenne motorferdsel på 
statsallmenning. Denne myndigheten har de de fleste steder overlatt til kommunene.  
 
Med den nye ordningen er det viktig at fjellstyrene får på plass et hensiktsmessig system som 
ikke kompliserer eller forsinker generelle søknader om motorferdsel. Samtidig er det 
fjellstyrene som bør vurdere mer spesifikke og nye søknader, da det er fjellstyret som kjenner 
sine områder best. 
 
FJELLSTYRETS VEDTAK: 
 
Sel Fjellstyre delegerer fullmakt til å tillate motorferdsel i Sel og Nordre Kolloen 
statsallmenninger til daglig leder. Ved nye søknader eller andre spesifikke forhold, skal 
daglig leder informere fjellstyreleder som avgjør om saken skal tas opp i fjellstyret. 
 
Vedtaket var enstemmig 

--o-- 
 
Kopi: 
 
Sel Kommune 
Statskog SF 
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2/16 
 

Furusjøen rundt søker om å få avholde ski, løp og 
sykkelkonkurranser. 
 
Furusjøen rundt har hatt en 5 årlige tillatelse til å benytte statsallmenningen til ski, løp og 
sykkelkonkurranser. Denne tillatelsen gikk ut i 2015. De søker nå på nytt for perioden 2016 – 
2021. Statskog har bedt om fjellstyrets uttale i saken. Se vedlegg. 
 
Traseene er ganske like sommer og vinter. 
 
Ski konkurranser. 

 
Traseene følger her oppkjørte skiløyper og er uproblematisk. Det må allikevel påpekes at det 
ikke kan gis noen garanti for at veien fra Kringsetra inn til Fellessetra kan benyttes alle år. 
Enkelte år kan det foregå tømmerdrift eller annen næringsvirksomhet og veien blir da brøytet. 
 
Løpskonkurranser. 
 
Traseene følger stier og veier, og fjellstyret har ingen innvendinger til disse. 
 
Sykkelkonkurranser. 

 
Fjellstyret har tidligere ikke ønsket ustrakt sykling langs traseen Fellessetra – Smukksjøen – 
Vålåsjøen. Fjellstyret gikk imot permanent sykkelløype etter denne traseen, men godkjente 
traseen for sykkelløpet i perioden 2010 – 2015. Bakgrunnen for dette var skepsis fra beitelaget 
og hytteeiere i området. Samtidig er dette den eneste traseen som ikke går på vei eller 
godkjent opparbeidet sykkelsti i vårt område.  
 
VURDERING: 
 
Ski og løpskonkuranser er uproblematiske og drøftes derfor ikke. 
 
Punkt 3. Sykling. 
 
I forbindelse med søknad om opparbeiding av permanente sykkeltraseer i statsallmenningen 
uttalte Fjellstyret følgende angående strekningen Vålåsjøen- Smukksjøen- Fellessetra(sak 
4/11): 
«Her anbefales det ikke å opparbeide sykkelsti. Fjellstyret mener en opparbeidet sykkelsti vil 
skape ulemper for beiteberettigede i området, samtidig som deler av traseen (Smukksjøen- 
Vålåsjøen) går på en gammel setervei. Om denne traseen likevel blir vurdert, gjør fjellstyret 
oppmerksom på at kulturminnemyndighetene må kontaktes for å avgjøre om seterveien er 
vernet. I tillegg er det viktig at beitebrukerne kontaktes på forhånd. Sel Fjellstyre mener 
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tilbudet for syklister i området blir godt dekket opp ved trase 3, og anbefaler derfor ikke å 
tillate trase 4, med bakgrunn i den ulempen dette medfører for beitenæringen.» 
 
Til tross for at det ikke er gitt tillatelse til sykkeltrase fra Fellessetra til Vålåsjøen over 
Smukksjøen ble traseen skiltet med sykkelsti fra krysset Kringseterveien/Smukksjøveien. 
Dette ble fjernet etter henvendelse til Kvam IL. Det er i tillegg merket med sykkelløype fra 
Vålåsjøen mot Smukksjøen. Dette er det ikke gitt tillatelse til og bør fjernes. 
 
Fjellstyret har registret mer sykling langs denne traseen enn forutsatt. Dette har antagelig 
sammenheng med at utøverne trener i de traseene som løpet går, samt at Furusjøen rundt har 
skiltet traseen. Så lenge traseen i hovedsak benyttes i forbindelse med rittet vil det være 
mindre konfliktfylt enn ved å tillate en permanent sykkelløype og man unngår eventuelle 
framtidige konflikter med beiteberettigede, hytteeiere og fotturister. Løypelaget har i dag en 
merka sti som følger den aktuelle traseen. 
 
FJELLSTYRETS UTTALELSE: 
 
Det bør gis tillatelse til traseene for ski, løps og sykkelkonkurranser for tidsrommet 
2016-2020. 
 
Sel Fjellstyre har lagt til rette for bruk av statsallmenningen i forbindelse med de ulike 
arrangementene som går under betegnelsen «Furusjøen rundt», bla ved å tillate 
opparbeidelse av sykkelløype fra Vålåsjøen til Kvam.  
 
Fjellstyret ber samtidig om at oppsatt skilt ved Vålåsjøen mot Smukksjøen og ved 
Næprudkvea ved Fellessetra fjernes, da det ikke er gitt tillatelse til oppsetting av skilt 
eller opparbeidet sykkelløype på denne strekningen utenom selve rittet. Fjellstyret ber 
samtidig om at traseen ikke markedsføres som sykkelsti. 
 
Uttalelsen var enstemmig. 

--o-- 
 
Kopi: 
Statskog SF 
Sel Kommune 
Furusjøen Rundt AS 
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3/16 
 

Søknad om rivning av eksisterende skåle/do, søknad om tilbygg 
med samme funksjon på feste 129. 
 
Stein Roger Haugen søker om å få rive en skåle/utedo på ca 20 m2, for å sette opp et tilbygg til 
seterhuset på 21 m2, som skal fylle samme funksjon. 
 
VURDERING: 
 
I denne saken er det § 10 i seterforskriften som kommer til anvendelse. Her heter det: 
«Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp, utvide og endre hus for ei 
rasjonell utnytting av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til kva slag og kor mange hus som 
trengst, deira storleik og standard eller anna, og kan setje volkår for oppføring, utviding og 
endring av hus. Fjellstyret skal leggje saka fram for Statskog SF til fråsegn før fjellstyret gjer 
vedtak etter dette leddet.» 
Her søkes det om tilbygg som skal benyttes til samme formål som det bygget som rives. 
Søknaden vil ikke føre til utvidelse av bygningsmassen på setra, og tilbygget fyller en 
nødvendig funksjon for seterdrifta. Statskog har hatt saken til uttale og hadde ingen 
merknader. 
 
FJELLSTYRETS VEDTAK: 
 
Sel Fjellstyre har ingen innvendinger mot at skåle/utedo rives og nytt tilbygg på 21m2 
bygges etter søkers spesifikasjoner. 
 
Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 
 
Kopi: 
Statskog SF 
Stein Roger Haugen 
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4/16 
 

Søknad om rivning av naust og oppføring av nytt, feste 47. 
 
Knut M. Framstad søker om å få rive naust ved Vålåsjøen, feste nr 47. Årsaken er at 
fundamenteringen er dårlig og at naustet er gammelt. Det gamle naustet er på 15m2. Framstad 
ønsker å føre opp et nytt naust i laftet tømmer, og vil benytte det skifertaket fra det gamle 
naustet. Det nye naustet oppføres på samme sted og i samme størrelse som det gamle. Sel 
Kommune har bedt om fjellstyrets uttalelse i saken. Har vært i kontakt med Statskog SF, de 
hadde ingen innvendinger til søknaden. 
 
FJELLSTYRETS VEDTAK: 
 
Sel Fjellstyre anbefaler at Knut M. Framstad får rive naust på feste nr 47, og sette opp 
et nytt laftet naust på samme sted og i samme størrelse som det gamle(15m2). En 
forutsetter at transport av materialer skjer på vinterstid. 
 
Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 
 
Kopi: 
Statskog SF 
Knut M. Framstad 
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Valg av representant og vara representant til Villreinutvalget. 
 
På årsmøtet for Villreinutvalget for Rondane Nord i mars, skal det velges en representant og 
en vararepresentant til å representere Sel Fjellstyre i styret. De siste periodene har Jan Olav 
Solstad sittet som representant med Per-Erik Sannes som vararepresentant. Representantene 
sitter 2 år av gangen. Per-Erik Sannes har delt sekretærfunksjon for utvalget og ber derfor om 
at fjellstyret velger en ny representant for han. 
 
FJELLSTYRETS VEDTAK: 
 
Jan Olav Solstad velges som styremedlem og Kari Svelstad velges som varamedlem til 
Villreinutvalget fir Rondane Nord. 
 
Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 
 

Kopi: 
 
Statskog SF 

 
 

6/16 
 

Skifte av bank for Sel Fjellstyre. 
 
Sel Fjellstyre benytter i dag DNB som bankforbindelse. Etter vedtak i Vulufjell Fjellstyre vil 
økonomiansvaret fra 2016 tilligge fjellstyrekontoret. Vulufjell Fjellstyre benytter Sparebank 1, 
og det vil derfor være hensiktsmessig for Sel Fjellstyre og gå over til samme bank. Et annet 
moment som taler for et bankbytte, er at DNB har lagt ned sin filial på Otta. 
 
FJELLSTYRETS VEDTAK: 
 
Sel Fjellstyre viser til saksutgreiingen og vurderer å skifte bank fra DnB NOR til 
Sparebank 1 etter å ha innhentet tilbud fra begge bankene. Daglig leder Per-Erik 
Sannes gis fullmakt til å foreta skiftet. 
 

--o-- 
 
Kopi: Statskog SF 
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Leie av Veslelægret for gjeter. 
 
Fjellstyret og de som har fe og sau i området Musvordalen har en avtale om årlig leie av 
Veslelægret for gjeter(sak 19/08). Den årlige leien er på 1500 kroner, men er ikke regulert 
siden 2008. 
 
VURDERING: 
 
Fjellstyret bør stå for ved og generelt vedlikehold av bua, samt forsikring osv. Fjelloppsynet er 
behjelpelig med frakt av utstyr for gjeter. Dette gjøres i forbindelse med andre oppdrag. 
I den gamle avtalen skulle gjeterne selv stå for ved, og noe vedlikehold som beising. Det vil 
være enklere om fjellstyret sto for dette selv. 
 
 
FJELLSTYRETS VEDTAK: 
 
Sel Fjellstyre stiller Veslelægret til disposisjon for de som har beitedyr i området 
Musvordalen i beitesesongen t.o.m. 19.8. Den årlige leien settes til 2500. Fjellstyre holder 
da ved og andre utgifter til bua. Fjelloppsynet vil også være behjelpelig med gratis 
transport av utstyr for gjeter, om dette ikke fører til ekstra turer. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Odd Ivar Svelstad reiste spørsmål om sin habilitet. Fjellstyret erklærte han  inhabil, og 
Svelstad deltok ikke i saken. 

--o-- 
 
Kopi: 
Hans Ulmo, 2670 Otta 
Statskog SF 
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Prøveordning Hesstjønn som fluefiskevann. 
 
I forbindelse med Fjellstyrets delaktighet i fiskeprosjektet gjennom NFS, er noe av 
målsetningen å prøve ut nye forvaltningsmodeller som øker antallet fiskere og bedrer 
økonomien i fiskeforvaltningen. 
 
Etter at fjellstyre har gjort vedtak i saken skal saken ligge ute til ettersyn i 3 uker og 
Kommunen skal uttale seg, før fjellstyret gjør sitt endelige vedtak. 
 
VURDERING: 
 
Hesstjønn ligger på Kringsetra, og ble i 1967 rotenonbehandlet for å bli kvitt ørekyte og 
abbor. I dag er ørekyta kommet tilbake til Hesstjønn, noe som kan få store negative følger for 
ørretbestanden i vannet. Spesielt fordi dette vannet er lite, og grunt, kan en stor ørekytebestand 
bidra til nedbeiting av aurens byttedyr, noe som igjen fører til dårligere vekstvilkår for auren. 
 
Forvaltningstiltak: 
Tiltak for utfisking av ørekyte har liten dokumentert effekt. Dette er resurskrevende tiltak, og 
andre tiltak bør derfor vurderes. Man ønsker derfor gjøre et forsøk på å få opp en bestand av 
større aure i vannet, for å se om denne kan bidra til predasjon av ørekyte. Men dette krever at 
den store fisken ikke tas ut, da det bare er fisk over en viss størrelse som kan ha mulighet for å 
slå over på fiskediett.  
 
Bestanden av ørekyte og aure vil under prøveordningen bli nøye fulgt opp, for å dokumentere 
effekten av tiltaket. 
 
Sportsfiske: 
Når det gjelder Sel kommune er den veksel vi kan dra på elvefiske og fiske i fjellet viktig. 
Mange tilreisende fiskere kommer for elvefisket i Lågen. Ved vanskelige fiskeforhold f.eks 
høy vannstand, vil disse se etter alternativer i nærområdet.  
 
Man ønsker med dette å gjøre et forsøk på Hesstjønn der det innføres fangst- og 
utstyrsbegrensning for å øke størrelsen på auren i vannet.  
 
For å kunne gjøre en slik endring kreves det endring av § 5 og 6 i fiskevedtektene. 
 
 
 
 
 
 
FJELLSTYRETS VEDTAK(1 gangs behandling): 
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Sel Fjellstyre vedtar følgende endringer i fiskevedtektene: 
 
§ 5 I elver og bekker er det forbudt å benytte annen redskap enn stang og støkrok. Det er 
forbudt å bruke faststående redskap line/reiv og garn nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter. 
Det er ikke tillatt å ha faststående redskap i vannet mellom kl 10.00 og 17.00. Faststående 
redskap(garn, line/reiv og støkroker), SKAL merkes tydelig med navn og mobilnr. Redskap 
som ikke er tilstrekkelig merket kan bli inndratt. På Hesstjønn er det kun tillatt å fiske med 
flue med krok uten mothake. Fangstbegrensning på 2 fisker pr fisker pr dag. Fisk over 
35 cm skal settes ut igjen. 
 
§ 6 Isfiske og fiske med inntil 10 støkroker er tillatt på alle vann unntatt Hesstjønn, her 
er isfiske forbudt. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Saken skal ligge ute til offentlig ettersyn med 3 ukers frist til å komme med merknader. 
Kommunen skal uttale seg til saken, før fjellstyret gjør sitt endelige vedtak. 
 

--o-- 
 
Kopi: 
Statskog SF 
Sel Kommune 
Sel JFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/16 
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Delegering til administrasjonen. 
 
Sel Fjellstyre har i dag ingen delegasjonsreglement. Dette er vanlig i andre fjellstyrer. For å 
formalisere slike fullmakter bør fjellstyret vedta et delegasjonsreglement. Forslaget bygger på 
reglement for Ringebu og Lesja fjellstyrer. 
 
FJELLSTYRETS VEDTAK: 
 
Følgende saksområder delegeres til daglig leder: 
 
- Utstede grunneiers tillatelse til lisensjakt på rovvilt. 

 
- Fremsette begjæring om tiltale og straff, samt fremme erstatningskrav, i de tilfellene 

hvor det forlanges privat påtale. 
 
- Attestasjoner på regninger, lønnsutbetalinger, reise- og diettgodtgjørelse, samt 

øvrige godtgjørelser til ansatte og medlemmer. Utbetalinger til Fjelloppsyn 2 
attesteres av daglig leder, og utbetalinger til daglig leder attesteres av Fjelloppsyn 2. 

 
Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 
 
Kopi: 
Statskog SF 
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Søknad om oppgradering av sti til sykkelsti. 
 
Furusjøen rundt V/Kvam IL søker om å opparbeide deler av stien på begge sider av 
Smukksjøen, slik at det kan benyttes til sykkel(se vedlegg). 
 
VURDERING: 
 
Sel Fjellstyre har tidligere gått imot sykkelsti fellessetra Vålåsjøen over Smukksjøen(sak 4/11 
og sak 2/16), utenom selve løpet Furusjøen rundt.  
 
FJELLSTYRETS UTTALELSE: 
 
Sel Fjellstyre anbefaler ikke at det tillates ytterligere tilrettelegging for sykkelløype. 
Traseen bør godkjennes for sykkelløpet Furusjøen rundt slik den ligger i dag. De 
tilretteleggingstiltak som er gjort i forbindelse med løpet kan holdes ved like. Fjellstyret 
ber samtidig om at oppsatt skilt ved Vålåsjøen mot Smukksjøen og ved Næprudkvea ved 
Fellessetra fjernes, da det ikke er gitt tillatelse til oppsetting av skilt eller opparbeidet 
sykkelløype på denne strekningen utenom selve rittet. Fjellstyret ber samtidig om at 
traseen ikke markedsføres som sykkelsti. 
  

--o-- 
Kopi: 
Statskog SF 
Sel Kommune 
Furusjøen Rundt AS 
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Priser reinsjakt. 
 
Sel Fjellstyre justerte prisen for reinskort sist i 2013(sak 10/13).  Fjellstyret har bestemt at 
man tar opp til vurdering kortprisene for jakt og fiske hvert 2 år, for å justere for økt 
prisstigning o.a. Fjellstyret mener det er hensiktsmessig å se på prisene ofte slik at store hopp i 
pris unngås. 
 
Så lenge prisene holder seg innenfor prisrammen gitt av KMD, kreves det ikke høring i slike 
saker lenger.  
 
VURDERING: 
 
For at Sel Fjellstyre skal opprettholde den aktiviteten som kreves i forbindelse med 
forvaltning av villrein i vårt område, bør kortprisene følge kostnadsøkningen ellers i 
samfunnet. 
 
Fjellstyret må forholde seg til den øvre prisrammen som er gitt fra KMD: 
Fritt dyr   6500 
Fritt dyr under 50 kg   5100 
Simle/Fritt dyr under 40 kg 3400 
Kalv    1600 
 
Dette er den maksimale prisen fjellstyret kan ta for jaktkortene. For utenbygdsboende kan det 
tas inntil det dobbelte av innenbygdsboende.  
 
Sel Fjellstyre har i dag følgende priser: 
Innenbygdsboende     Utenbygdsboende 
Fritt dyr   3500    Fritt dyr   5900 
Fritt dyr under 50 kg   2800    Fritt dyr under 50 kg   4700 
Simle/Fritt dyr under 40 kg 2000    Simle/Fritt dyr under 40 kg 3200 
Kalv      800    Kalv    1500 
 
Til sammenligning har Vulufjell Fjellstyre, som de som har kort i Sel sør for Ula har fellesjakt 
med, følgende priser: 
 
 
Innenbygdsboende     Utenbygdsboende 
Fritt dyr   4000    Fritt dyr   5900 
Fritt dyr under 50 kg   3200    Fritt dyr under 50 kg   4700 
Simle/Fritt dyr under 40 kg 2400    Simle/Fritt dyr under 40 kg 3200 
Kalv      800    Kalv    1400 
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FJELLSTYRETS VEDTAK: 
 
Sel Fjellstyre vedtar iht Fjellovens § 25 følgende kortpriser for reinsjakta i Sel og 
Nordre Kolloen statsallmenninger: 
 
Innenbygdsboende     Utenbygdsboende 
Fritt dyr   3700    Fritt dyr   6500 
Fritt dyr under 50 kg   2900    Fritt dyr under 50 kg   5100 
Simle/Fritt dyr under 40 kg 2100    Simle/Fritt dyr under 40 kg 3400 
Kalv      900    Kalv    1600 
 
Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 
Kopi: 
Statskog SF 
 
 
Sak nr. 12/16 
 

Priser småviltjakt. 
 
Sel Fjellstyre justerte prisen for småviltkort sist i 2013(sak 9/13). Fjellstyret har bestemt at 
man tar opp til vurdering kortprisene for jakt og fiske hvert 2. år, for å justere for økt 
prisstigning o.a. Fjellstyret mener det er hensiktsmessig å se på prisene ofte slik at store hopp i 
pris unngås.  
 
Så lenge prisene holder seg innenfor prisrammen gitt av KMD, kreves det ikke høring i slike 
saker lenger.  
 
VURDERING: 
 
Fjellstyret må forholde seg til prisrammen fra DN: 
 
Korttype Prisramme 

Dagskort/døgnkort 250,-

5 dagerskort 1 000,-

Ukekort (7 dager) 1 400,-

Sesongkort 2 300,-  
 
For utenbygdsboende kan det tas inntil det dobbelte av innenbygdsboende, men prisen må 
ligge innenfor prisrammen. 
 
Fjellstyret har i dag følgende priser for småviltjakt i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger: 
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Pris 2015

Med hund: Periodekort 1-3 800,00kr     

Uten hund: Døgn etter 29.09. 190,00kr     

Uke etter 29.09. 900,00kr     

Periodekort 1-3 800,00kr     

Sesong 1 000,00kr  

Med harehund: Døgn 160,00kr     

Uke 900,00kr     

Sesong 1 000,00kr  

Pris 2015

Med hund: Døgn 150,00kr     

Uke 500,00kr     

Sesong 550,00kr     

Uten hund: Døgn 100,00kr     

Uke 450,00kr     

Sesong 500,00kr     

Korttype

Innenbygdsboende

Utenbygdsboende

 
 
For å bedre presisjonen på jaktuttaket som er et godt verktøy for forvaltningen av småvilt, tar 
fjellstyre i tillegg et depositum på kr 200 pr kort, som tilbakebetales ved innlevering av 
jaktstatistikken og vingeprøver.  
 
FJELLSTYRETS VEDTAK: 
 
Sel Fjellstyre vedtar iht Fjellovens § 25 følgende kortpriser for småviltjakt  i Sel og 
Nordre Kolloen statsallmenninger: 
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Antall kort 2016 Pris 2016

Med hund: Periodekort 15.-19.09 15 1 000,00kr  

Periodekort 20.-24.09 15 1 000,00kr  

Periodekort 25.-29.09 15 1 000,00kr  

Sum: 45

Uten hund: Periodekort 15.-19.09 15 1 000,00kr  

Periodekort 20.-24.09 15 1 000,00kr  

Periodekort 25.-29.09 15 1 000,00kr  

Uke etter 29.09. 15 1 100,00kr  

Sesong 40 1 200,00kr  

Sum: 100

Med harehund: Døgn 20 200,00kr     

Uke 10 1 100,00kr  

Sesong 10 1 200,00kr  

Sum: 40

Totalt utenbygdsboende: 185

Antall kort 2016 Pris 2016

Med hund: Døgn 15 150,00kr     

Uke 15 600,00kr     

Sesong 60 700,00kr     

Sum: 90

Uten hund: Døgn 15 100,00kr     

Uke 15 550,00kr     

Sesong 60 600,00kr     

Sum: 90

Totalt innenbygdsboende: 180

Totalt 365

Innenbygdsboende

Korttype

Utenbygdsboende

 
 
For å bedre presisjonen på jaktuttaket som er et godt verktøy for forvaltningen av 
småvilt, tar fjellstyre i tillegg et depositum på kr 200 pr kort, som tilbakebetales ved 
innlevering av jaktstatistikken og vingeprøver.  
 
Vedtaket var enstemmig 
 

--o-- 
 
Kopi: 
Statskog SF 
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13/16 
 

Valg av representant til styret i Vågåfisk as. 
 
Inneværende periode har Richard Høiberg sittet som representant med Kari Svelstad som 
vararepresentant.  
 
FJELLSTYRETS VEDTAK:  
 
Richard Høiberg velges som styremedlem i Vågåfisk,  med Kari Svelstad som vara. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 

--o— 
 
Kopi: 
 
Statskog SF 
Vågåfisk  


