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1  INNLEDNING   

Sel Statsallmenning ble i 1981 slått sammen med Nordre Kolloen Statsallmenning. Det ble 

opprettet et felles fjellstyre for disse to statsallmenningene, som fikk navnet Sel Fjellstyre. 

Navnet på den nye statsallmenningen ble Sel og Nordre Kolloen Statsallmenninger.  

Grunnlaget for etableringen av fjellstyret var ”Fjelloven” (Lov om utnytting av rettar og  

lunnende m.m. i statsallmenningane) som gir fjellstyrene i Midt- og Sør-Norge regler for 

forvaltningen av statsallmenningene. 

 

Gjennom Fjelloven er fjellstyrene tillagt administrasjonen av bruksrettene som i hovedtrekk 

omfatter setring, beite, jakt, fangst og fiske. I dag er fjellstyresystemet solid innarbeidet i  

natur- og utmarksforvaltningen på statsgrunn i Midt- og Sør-Norge. Paraplyorganisasjonen 

for fjellstyrene kalles Norges Fjellstyresamband, og befinner seg i Oslo med 4 heltidsansatte 

(2016). 

 

Årsmeldinga skal gi en oversikt over aktiviteten i Sel- og Nordre-Kolloen Statsallmenninger 

dette året, og skal være et viktig hjelpemiddel for vurdering av egen virksomhet samt  

informere myndigheter, oppdragsgivere og brukere av statsallmenningen. 

2 ORGANISERING 

Sel Fjellstyre består av et styre på fem personer som velges av kommunestyret hvert 4. år. 

Fjellstyret har ansatt egne Fjelloppsyn som står for den daglige driften. 

 

Sel og Nordre Kolloen Statsallmenninger har et areal på 276.400 da, hvorav 252.900 da er 

høyfjell. 240.000 da. ligger innen for Rondane Nasjonalpark. I tillegg til nasjonalpark er deler 

av statsallmenningen vernet i form av Frydalen landskapsvernområde og Koloberget Natur-

reservat.  

 

Fjellstyret har kontor i Skansen 5 A, (Ved Ottahallen, i Øya) med 2 helårsansatte 

Fjelloppsyn/sekretær. 

 

Fjelloppsynet har politimyndighet innenfor natur- og miljølovene, og samarbeider med  

politiet, Vulufjell Fjellstyre, Norsk Institutt For Naturforskning (NINA), Nasjonalparkstyret 

Rondane/Dovre, Statens Naturoppsyn (SNO), Fylkesmannens miljøvernavdeling (FMO), 

Inasjonalparker, Statskog, Lågen Fiskeelv AL Sone 5, Lågen Fiskeelv AL Sone 4, Sel 

Kommune m.fl. Foruten disse er det et godt samarbeid med de ulike fjellstyrene og 

rettighetshaverne tilknyttet statsallmenningen.  

 

Fjellstyret baserer mye av sine inntekter på salg av tjenester til ulike aktører. Dette er i  

hovedsak Sel Kommune, Vulufjell Fjellstyre, SNO og Lågen Fiskeelv AL. I tillegg 

gjennomføres det en rekke prosjekter finansiert med omsøkte midler. 
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2.1 Arbeidsmiljø og likestilling 

Fjellstyret hadde 2 fast ansatte i 2016, 2 menn. Samt 1 mann ansatt under villreinjakta.  

 

Sel Fjellstyre bestod av 5 medlemmer, 3 menn og 2 kvinner.  

 

Det har ikke vært registrert alvorlige ulykker blant de ansatte dette året.  

 

2.2 Verneombud 

Arbeidsmiljøloven (§ 6-1) krever at virksomheter med ansatte skal velge seg et verneombud. 

Ved virksomheter med mindre enn 10 ansatte kan det skriftlig avtales annen ordning, bl.a. at 

det ikke skal være verneombud ved bedriften. En slik avtale varer ifølge arbeidsmiljøloven i 2 

år, hvis ikke annet er avtalt. Sel Fjellstyre har fattet vedtak om at det ikke er behov for et 

verneombud i bedriften, vedtaket gjelder til annet vedtak blir fattet.  

 

2.3 Helse, Miljø og Sikkerhet 

Sel Fjellstyre reviderte i 2009 HMS-instruks laget for fjellstyret i 2006. Denne gjelder fortsatt. 

Det blir gjennomført årlige medarbeidersamtaler. Følgende saksområder skal legges vekt på i 

2017: Setersaker, dårlige gjerder rundt setre og generelt mer oppsyn i felt. 

2.4 Ytre miljø 

Alt avfall blir håndtert gjennom kommunens avfallshåndtering, og spesialavfall blir levert på 

kommunens miljøstasjon. Virksomheten drives ikke på en måte som forurenser miljøet utover 

det som er vanlig og akseptabelt i slike virksomheter. 

 

2.5 Fjellstyret 

 
Fjellstyremedlem 2015 - 2019 1. varamedlem 2. varamedlem 

Jan Olav Solstad (AP), leder Rune Staum Grønn Anne Grete Nyseter Bjørgan 

Kari S. Kittelsen (AP), nestleder Vegard Blakar Annlaug Øvstegård 

Monica H. Eide (AP) Oddrun B. Høglien(AP) Egil Skredemellom(AP) 

Richard Høiberg (H) Sigurd Riise(H) Torleif Tangen(H) 

Odd Ivar Svelstad (SP) Oddny Marie Teighagen(SP) Eldri Siem(SP) 
Tabell 1 Fjellstyremedlemmer med varamedlemmer 2015 - 2019 

 

2.6 Administrasjon/oppsyn 

Ansatt Arbeidsoppgaver 

Per-Erik Sannes Fjelloppsyn og daglig leder i 100% stilling 

Kai Rune Båtstad Fjelloppsyn, 100% stilling 

Ivar Tho Oppsyn i villreinjakta 
Tabell 2 Ansatte i Sel Fjellstyre i 2016 

2.7 Styremøter 

Sel Fjellstyre avviklet 4 (6) styremøter, der 22 (22) saker ble behandlet, (+ referatsaker og 

drøftingssaker). I tillegg ble det avholdt trekningsmøte, et informasjonsmøte om 

villreinforvaltningen for jegere og andre interesserte, samt fellesmøte med Vulufjell Fjellstyre 
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på slutten av året. Fjellstyremøtene er åpne for alle og annonseres via våre nettsider. 

Møteboka og alle møtereferat er tilgjengelig på nettsidene. 

Representasjon i utvalg, styrer og råd: 

 

 Villreinutvalget for Rondane Nord, nestleder (Jan Olav Solstad) 

 Villreinutvalget for Rondane Nord, sekretær (Per-Erik Sannes) 

 Fjellstyrene i Oppland, leder (Jan Olav Solstad) 

 Fjellstyrene i Rondane, leder (Solstad) 

 Fjellstyrene i Rondane, sekretær (Per-Erik Sannes) 

 Norges Fjellstyresamband, styremedlem (Jan Olav Solstad) 

 Interimstyre FOU-merkeprosjekt villrein i Rondane Nord, leder (Jan Olav Solstad) 

 Vågåfisk AS (Richard Høiberg). 

 INasjonalparker, vara i styret (Kari S. Kittelsen) 

 Fjelloppsynsgruppa, styremedlem (Kai Rune Båtstad) 

 Norges Fjellstyresamband, vara (Kai Rune Båtstad) 

 Driftsplanområde Sel-Øst, leder (Per-Erik Sannes) 

 Prosjektgruppe Gråhøprosjektet (Per-Erik Sannes) 

 

2.8 Fjellstyresaker 

 

Tabell 3 Fjellstyresaker i 2016 

Sak.nr. Overskrift 

01/16 Overføring av rett til å forby eller redusere motorferdsel på statsallmenning. 

02/16 Furusjøen rundt søker om å få avholde ski, løp og sykkel-konkurranser. 

03/16 Søknad om rivning av eksisterende skåle/do, søknad om tilbygg med samme 

funksjon på feste 129. 

04/16 Søknad om rivning av naust og bygging av nytt, feste nr 47. 

05/16 Velg av representant og vararepresentant til villreinutvalget for Rondane nord. 

06/16 Skifte av bank for Sel Fjellstyre. 

07/16 Leie av Veslelegeret for gjeter. 

08/16 Prøveordning Hesstjønn som fluefiskevann. 1 gangs behandling. 

09/16 Delegering til administrasjonen. 

10/16 Søknad om oppgradering av sti ved Smukksjøen. 

11/16 Nye priser reinsjakt. 

12/16 Nye priser småviltjakt. 

13/16 Valg av ny representant til styre i Vågåfisk. 

14/16 Søknad om motorferdsel Furusjøen rundt. 

15/16 Årsmelding 2015. 

16/16 Regnskap 2015. 

17/16 Budsjett 2016. 

18/16 Prøveordning Hesstjønn som fluefiskevann. 2 gangs behandling. 

19/16 Søknad om bygging av vei ved Vålåsjøen. 

20/16 Søknad om tiltak på skiløypetrase Vålåsjøsetrin-Fellessetra.. 

21/16 Veibygging i statsallmenningen. 

22/16 Priser fiskekort. 
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3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK 

Det ble brukt totalt 340 (406) timer på oppsynsvirksomhet og informasjonsarbeid ute i felt. 

Arbeid for Sel Fjellstyre utgjorde 1960,5 (1898) timer. Resten,  1566,5 (1493,5) timer var for 

andre oppdragsgivere, samt ulike prosjekter som er finansiert eksternt. Det ble utført 593,5 

(626) timer arbeid for Vulufjell Fjellstyre. For Miljøforvaltningen 344 (346) timer. Totale 

antall timer i 2016 var 3527 (3391,5). 

 

Sel År:
Ansatt 

nr 1

Ansatt 

nr 2

Ansatt 

nr 3

Sum 

alle

Oppsyn (Info/kontoll/tilsyn) 109,0 137,0 94,0 340,0

Skjøtsel/ikke inntektsbringende utearbeid 11,0 1,0 12,0

Saksbehandlling 302,5 11,0 313,5

Annet refusjonsberettiget arbeid 473,5 814,5 1288,0

Sum tilskudd 896,0 963,5 94,0 1953,5

Inne 1,0 6,0 7,0

Sum ikke tilskudd 1,0 6,0 7,0

Oppsyn (Info/kontoll/tilsyn) 80,5 80,5

Skjøtsel/ikke inntektsbringende utearbeid 6,5 6,5

Saksbehandlling 198,0 198,0

Annet refusjonsberettiget arbeid 95,0 203,5 298,5

Sum tilskudd 380,0 203,5 583,5

Inne 3,0 7,0 10,0

Sum ikke tilskudd 3,0 7,0 10,0

Jerv (SNO) 32,0 3,5 35,5

Nasjonalpark (SNO) 124,5 184,0 308,5

Sum miljøforvaltning 156,5 187,5 344,0

Sel Kommune

- Fallvilt 23,5 23,5

- Fisk og vilt 24,5 24,5

Otta Nasjonalparksenter 27,5 27,5

Lågen Fiskeelv AL Sone 4 19,0 19,0

Gråhøprosjektet 51,5 51,5

NINA Fisk 62,5 19,0 81,5

NFS Fiskeprosjekt 63,0 284,0 347,0

Minoritetsprosjekt 6,0 25,0 31,0

Rekrutteringsprosjekt 23,5 23,5

Sum Andre 273,5 355,5 629,0

1710,0 1723,0 94,0 3527,0
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Tabell 1 Timeforbruk fordelt på oppdragsgivere og oppgaver. 
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3.1 Oppsyn i vernede områder. 

Fjelloppsynet utførte oppsyn i Rondane NP, Kolodokka NR, Frydalen LVO. Det ble inngått 

en oppsynsavtale med Statens Naturoppsyn (SNO) om dette arbeidet.  

 

3.2 Ulovligheter og anmeldelser 

Det foreligger 1 anmeldelse for brudd på båndtvangen (hundeloven). 

 

Antall rapporterte, informerte og observerte registrert under oppdrag for andre er ikke med i 

denne oversikten her. Dette blir rapportert direkte til oppdragsgiver, og går inn i annen 

nasjonal statistikk. 

 

De mindre ureglementerte sakene blir reagert med OPS, dvs. ”oppgjort på stedet”, der  

vedkommende blir gjort oppmerksom på ”forseelsen” og får en advarsel. En typisk OPS-sak 

er manglende underskriving av villreinjaktkortet.  

 

Antall informerte 237             

                  

A
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Småviltjakt  
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e
t Småviltjakt  

Storviltjakt 39 Storviltjakt  Storviltjakt  

Fiske 19 Fiske  Fiske  

Motorferdsel 5 Motorferdsel  Motorferdsel  

Verneregler  Verneregler  Verneregler  

Annet 52 Annet 1 Annet  

Sum   352 Sum   1 Sum   353 

            Sum publikumskontakt 353 

            Antall observerte 753 

                  

Tabell 2 Informerte, kontrollerte og rapporterte Sel og Vulufjell. 

Ute i fjellet informerte fjelloppsynet 353 (176) personer, inkludert de kontrollerte. I tillegg har 

fjellstyret svært mange henvendelser til kontoret. Antall personer som er informert per telefon 

og e-poster er ikke tallfestet, men antallet som informeres på denne måten er mye større enn 

de som blir informert ute i felten. 

 

3.3 Fordeling arbeidsoppgaver. 

For hver dag føres det statistikk over antall timer og hva som gjøres. Arbeidet for fjellstyret er 

delt inn i oppgaver som er refusjonsberettiget (oppsyn, skjøtsel, saksbehandling og annet), og 

ikke refusjonsberettiget som for eksempel salg av jakt og fiskekort. Videre føres det oversikt 

over det arbeidet som utføres for miljøforvaltningen og andre oppdragsgivere.  

4 INFORMASJON – TILTAK  

4.1 Informasjon og internett 

Informasjon til de ulike brukerne av statsallmenningen er en viktig del av fjellstyrets arbeid. 

Telefon, internett, post, e-post og møter er viktige informasjonskanaler, og det legges 

betydelig vekt på å møte brukergruppene ute i felten.  
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Fjellstyret har i flere år informert på egen nettside (www.sel-fjellstyre.no). Mange jegere, 

fiskere og friluftsfolk nås med informasjon gjennom internett.  

 

Innenbygds jegere søker villreinjakt via nettsiden. Her kan alle småviltjegere og 

garn/oterfiskere også rapportere fangst etter endt jakt og fiskesesong.  

 

Sel Fjellstyre selger fiskekort og småviltkort via nettstedet inatur.no.  

 

Søknads- og trekningsprosedyre for utenbygdsboende villreinjegere, og elgjaktlag foregår 

også via Inatur, og administreres av Fjellstyrene i Oppland. 

 

4.2 Rekruttering 

For å stimulere ungdommen i Sel til å utøve jakt, fiske og friluftsliv, samt vise hva 

Fjelloppsynet og Fjellstyret jobber med har det blitt utført følgende tiltak: 

 Villreinprosjekt for 8, 9 og 10.kl Otta Ungdomsskole med tittelen "Naturmangfoldet i 

Rondane med hovedvekt på villreinen som fjellets miljøbarometer".  

 For å rekruttere nye villreinjegere tildeles førstegangsjegerne korttypen simle/fritt dyr 
under 40 kg (sør for Ula) eller fritt under 50 kg (nord for Ula). 

 2 elever frå 8 klasse var med på vedlikeholdsarbeid av Kringseterbua, samt utfisking 
av ørekyte i Hesstjønn. 

 Opplæringsjakt (16-18 år) på villreinjakt. Jeger under opplæring kan jakte sammen 

med en annen jeger på denne sitt kort. 

5 FISKEFORVALTNING 

Fjellstyret forvalter fiske i 39 fiskevatn og flere fiskeførende elver/bekker. Hvert år settes det 

ut fisk i flere av vannene i Statsallmenningen.  

 

5.1 Generelt om dette året 

I 2016 ble trolig landets første fiskevann på statsallmenning med maksmålsforvaltning 

opprettet. Dette var Hesstjønn. Vannet egner seg ypperlig som treningsvann for de som 

ønsker å lære seg å kaste med flue. Og i tillegg håper vi det vil være et supplement til Lågen 

når denne går flomstor, eller av andre årsaker ikke er fiskbar. 

 

Det ble også i år lagt ned mye arbeid i informasjon om fiske i Sel, og vi fikk blant annet i år 

satt opp helt nye skilt om statsallmenningen ved noen av innfallsportene til området. 

  

5.2 Fiskeregler 

Det ble foretatt følgende endringer i fiskereglene dette året: 

§ 5 I elver og bekker er det forbudt å benytte annen redskap enn stang og støkrok. Det er for-

budt 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 mobil nr. 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. 
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§ 6 Isfiske og fiske med inntil 10 støkroker er tillatt på alle vann unntatt Hesstjønn, her 

er isfiske forbudt. 

 

5.3 Priser 

Det ble gjort følgende prisendringer i 2016, sist justert i 2013. 

 

Dagskort/døgnkort  kr 100 

Sesongkort stang kr 250 

Garn/oter  kr 490* 

 

*I tillegg kommer et depositum på garn/oterkortet på kr 100. Dette depositumet tilbakebetales 

ved innlevering av fangststatistikk. 

 

5.4 Fiskekort 

I 2016 ble det solgt 680 (730) fiskekort. Det ble solgt 50 færre fiskekort dette året i forhold til 

året før. Antall garnkort holder seg stabilt, og det samme med døgnkort utenbygdsboende. 

Sistnevnte korttype gjør store utslag på kortstatistikken. 

 

Alle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Innenbygdsboende:                 

Døgn 24 28 36 65 47 46 46 57 

Ukeskort 8 5 5 1 9 6 2 3 

Sesongkort 88 67 73 72 60 49 38 37 

Garnkort 92 63 53 55 57 54 49 48 

Sum innenbygdsboende: 212 163 167 193 173 155 135 145 

Utenbygdsboende:                 

Døgn 348 452 324 531 387 398 433 394 

Ukeskort 196 100 78 67 132 147 113 91 

Sesongkort 106 89 62 61 37 61 43 46 

Garnkort 4 1 2 4 4 7 6 4 

Sum utenbygdsboende: 654 642 466 663 560 613 595 535 

Sum alle: 866 805 633 856 733 768 730 680 
Tabell 3 Solgte fiskekort i perioden 2009 –2016 
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Figur 1 Solgte fiskekort 2009-2016 

 

5.5 Fangstrapporter 

Dette var femte året med fangstrapportering for garnfiskere. For å unngå innføring av  

rapportering for alle korttyper, ble oterfiske i 2013 lagt til garnkortet slik det var tidligere.  

 

Depositumet er på kr 100,-, og dette ligger i fiskekortprisen for garn/oter-kort. Dette får man 

tilbakebetalt på nyåret når alle rapporter er innlevert, og statistikken er bearbeidet. 

 

Av 52 solgte garnkort ble det innlevert 13 rapporter, noe som tilsvarer ca 25%. Det er ønske-

lig at flere leverer fangstrapport, da dette vil styrke datagrunnlaget. 

 

Antall aure pr garnnatt sier noe om fangstintensiteten i vannet, men det sier ikke noe om kva-

liteten på fisken. Men over tid kan man følge med på om bestanden går opp eller ned. I tynne 

bestander vil det være en fordel at den går opp, og i overbefolkede vann at den går ned. 

 

Grafen under viser antall fisk tatt pr garnnatt på 35 mm garn. På Furusjøen og Nedre-

Svarttjern kom det ikke inn fangstrapporter der det hadde vært brukt 35 mm dette året. 
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Figur 2 Viser antall fiske tatt pr garn pr natt på 35 mm garn. 

Når det gjelder antall fisk som var finneklipt (utsatt fisk) i fangstene, så er det fortsatt for tid-

lig å si noe om dette for Vålåsjøen ettersom den finneklipte fisken der ikke har kommet opp i 

fangbar størrelse på 35 mm garn. På Heimtjønn var 11 av 18 aure tatt på garn finneklipt 

(61%). Det ble tatt 0,2 (0,2) røyer pr garnnatt på Heimtjønn. 

 

5.6 Prøvefiske 

Det ble foretatt et prøvefiske på Vålåsjøen. Bakgrunnen for dette var tilbakemeldinger om at 

det var for mye fisk i vannet, og at utsettingen burde opphøre. Undersøkelsen viste at fisken er 

i god kondisjon, sent gytemoden (over 35 cm) og lengdefordelingen i fangsten tyder på at 

fisken blir tatt ut som småfisk. Veldig lite fisk over 30 cm. Det oppfordres til å ikke fiske for 

hardt med oter o.a. på småfisk. Og tiltak vurderes, slik som redusert antall garn, samt kontroll 

av gytebekker. 

 

 

Figur 3 Lengdefordeling av aure tatt under prøvefiske i 2016 på Vålåsjøen. 
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5.7 Fiskeutsetting 

I 2016 ble det satt ut 1525 fisk i 13 vatn. Settefisken ble hentet fra Vågåfisk AS. Fiskestam-

men Gjende ble benyttet. Det ble satt ut 2-åringer på Hemtjønn Olastjern og Hesstjern, i de 

andre vannene ble det satt ut 1-åringer. All settefisk ble finneklipt. I Vålåsjøen blir det satt ut 

fisk hvert år fra Sel, men kostnaden fordeles mellom Sel Fjellstyre og Søre-Kvam Fiskefor-

ening.  

 

Navn Antall Strl

Vålåsjøen 750 1-åringer

Møretjern 50 1-åringer

Sekstjern (1 vann) 50 1-åringer

Hemtjønn 100 2-åringer

Olastjern 100 2-åringer

Vatjern 75 1-åringer

Steindalstjern 25 1-åringer

Hesstjern 25 2-åringer

Holsætertjern 75 1-åringer

Holtjern 75 1-åringer

Klufttjern 75 1-åringer

Øvre Lynningsdalstjern 50 1-åringer

Midtre Høvringsvatnet 75 1-åringer

Sum: 1525

Fiskeutsetting 2016

 
Tabell 4 Fiskeutsetting dette året. 

5.8 Ørekytefiske 

Vålåsjøen, Hesstjern, Furusjøen og Svarttjern (Holsetra) har en stor bestand av ørekyte. Noen 

få hytteeiere i området har fått låne ruser av fjellstyret for å forsøke å holde bestanden nede. I 

tillegg har Fjelloppsynet tatt ut ørekyte på Hesstjønn for å se om de nye reglene for vannet 

også kan påvirke ørekytebestanden. 

 

5.9 Tiltak 

Hesstjønn ble opprettet som eget fluefiskevann, med egne regler om fiske. I forbindelse med 

dette fikk fjellstyre hjelp av erfarne fluefiskere, som fisket opp noen større ørreter i Nedre 

Svarttjønn, og slapp disse ut igjen i Hesstjønn. 
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5.10 Annet  

Sel Fjellstyre er medeier i Vågåfisk AS, som ligger i Randsverk og driftes av Vågå Fjellstyre. 

Stammen som brukes i Sel er i hovedsak Gjende.   

 

Det er fra dette anlegget fjellstyret henter fisken fra.  

6 SMÅVILTFORVALTNING 

Fjellstyret forvalter småviltjakta i et 276 km2 stort område som består av både skog og 

høyfjell.  

 

6.1 Generelt om dette året 

Denne høsten var det en gledelig oppgang av orrfugl og storfugl. Men rypebestanden fikk seg 

en liten knekk i 2015, grunnet dårlige forhold under klekkingen. Og dette påvirket nok 2016-

sesongen med færre stamfugl. Klekkingen i 2016 gikk bedre, og det var stedvis store og fine 

kull, selv om det her var store variasjoner mellom områdene. 

  

Fjellrypebestanden virker for å svinge noe mer. Men her er det viktig å merke seg at det 

statistiske grunnlaget er svakt ettersom så få leverer inn fangstrapporter for jakt uten hund. 

 

Antall solgte kort er redusert betydelig de siste årene, grunnet et begrenset kortsalg, samt 

dårlige bestander av rype. Av 145 tilgjengelig kort for utenbygdsboende, ble 145 av disse 

solgt. Alle tilgjengelig kort til utenbygdsboende ble altså solgt. I tillegg kommer harejakt med 

hund for utenbygdsboende. 

 

Bestanden av hare holder seg stabilt lavt. Antall skutt hare pr jeger med harehund pr dag har 

de siste årene ligget på 0,1 – 0,2 hare pr dag. 
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6.2 Priser 

Det ble gjort følgende prisendringer i 2106, prisene var sist justert i 2013. 

 

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

 

Tabell 5 Prisjusteringer 2016 

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 jakt-

statistikken og vingeprøver.  

 

 

6.3 Salg av jaktkort 

Denne jaktsesongen ble det solgt 189 (213) småviltkort, som er en nedgang på 24 kort siden 

året før. Ca 77 % av kortene ble solgt til utenbygdsboende jegere. Det ble i tillegg solgt 25 

kort for harejakt med hund til utenbygdsboende. 16 døgnkort og 9 sesongkort. Totalt 115 

småviltkort uten hund, og 74 med hund (ikke harehund).  
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Figur 4 Solgte jaktkort i perioden 1999 - 2016 

I figuren over ser man at småviltjegere uten hund er den desidert største jegergruppen i 

statsallmenningen. F.o.m. 2016 er det satt et maksimalt antall kort for utenbygdsboende uten 

hund på 110 (150) kort. Begrensningen for utenbygdsboende med hund 45 (60) kort.  
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Figur 5 Solgte småviltkort innenbygdsboende og utenbygdsboende 1999-2016 

Antall kort solgt til innenbygdsboende småviltjegere hadde en oppgang. Her er det spesielt 

innenbygdsboende uten hund som står for oppgangen, innenbygdsboende med hund holder 

seg stabilt.  

 

6.4 Fangstrapporter 

6.4.1 Innleverte fangstrapporter 

68 (72) småviltjegere, ikke harejegere med hund, leverte inn fangstrapporter. Dette tilsvarer 

36% av de totale antall solgte kortene. 

 
 

 

Tabell 6 Antall innleverte fangstoppgaver i 2016 (2015).  

 

 

 

Jakttype Fra sted Antall 

 Jakt med fuglehund  Innenbygdsboende 6 (11) 

 Jakt med fuglehund  Utenbygdsboende 30 (30) 

 Jakt uten hund  Innenbygdsboende 1 (4) 

 Jakt uten hund  Utenbygdsboende 31 (27) 

  Sum: 68 (79) 

 

 
Figur 6 Innleverte fangstoppgaver 2005 - 2016 
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6.4.2 Felt småvilt 

Arter 
Jakt uten 
hund 

Jakt med 
fuglehund 

Jakt med 
harehund 

Fjellrype 33 (8) 4 (6) 0 

Lirype 8 (16) 47 (73) 0 

Hare 2 (2) 0 (0) 6 (6) 

Tiur 0 (0) 2 (3) 0 

Røy 0 (0) 0 (0) 1 (0) 

Orrhane 1 (0) 2 (1) 1 (0) 

Orrhøne 1 (0) 0 (0) 0 

And 1 (1) 0 (0) 0 

Kråkefugl 0 (0) 0 (1) 0 

Mink 0 (0) 0 (0) 0 
Tabell 7 Felt småvilt i 2016 (2015) 

Totalt er det innberettet et uttak i 2016 på: 55 (89) liryper, 37 (14) fjellryper, 8 (8) harer,   

2 (3) tiur, 4 (1) orrhaner, 1 (0) orrhøner og 1 (1) and. 

 

 

Figur 7 Antall skutt rype jeger/dag over skoggrensen 
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Figur 8 Antall skutt rype (lirype og fjellrype) jeger/dag over skoggrensen 

 

Jegere som jakter med hund er den jegergruppen som er mest stabil i forhold til å vurdere 

endringer i fangst av lirype over et gitt tidsrom, da disse jakter i samme område år etter år. 

Derfor er det denne gruppen som danner grunnlaget for beregningen av skutt lirype pr jeger pr 

dag. Jegere med hund jakter sjelden fjellrype, og i rapporteringsskjemaet skal man dele 

dagene med jakt på over og under skoggrensen. Jegere uten hund jakter ofte over et større 

område, der de kan treffe både lirype og fjellrype. Det er denne gruppen som er grunnlaget for 

beregningen av skutt fjellrype pr jeger pr dag.  

 

Antall skutt lirype pr jaktdag for jegere med hund gikk en del ned fra forrige år 0,43 (0,49). 

Og lå nå på nivå med 2010 sesongen. 

  

Det må bemerkes at det statistiske grunnlaget er på et absolutt minimum. Det leveres ikke inn 

nok fellingsoppgaver til å kunne si noe sikkert om bestandsutviklingen. Dette gjelder spesielt 

fjellrype. 

 

6.4.3 Vingeprøver 

”Ved å se på vingefjærene er det mulig å skille mellom voksen-fugl og ung-fugl. Forholdet 

mellom antall voksen-fugl og ung-fugl gir holdepunkter for hvordan rypebestanden utvikler 

seg”. ”I et normalår regner en med at det bør være 2,5 - 3,0 ungfugl pr. par voksne ryper, 

d.v.s. 55 - 60 prosent ungfugl. Er ungfugl-andelen større, har produksjonen vært god. Er den 

mindre, tyder det på at ungfugl-produksjonen ikke har vært bra”. Andelen ungfugl pr par 

voksne er innenfor det som regnes som et normalår når det gjelder lirype. For fjellrype får vi, 

som i 2015 inn for få vingeprøver til at tallene kan benyttes. Tallene i parentes er for 2015. 
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 Antall vinger % ungfugl % voksen fugl Ungfugl pr par voksne 

Lirype 33(31) 58(31) 42(69) 2,71(1,0) 

Fjellrype 9(3)   Dårlig rapportering. 

Tabell 8 Innsendte rypevinger Sel og Vulufjell 2016 

6.5 Rovviltfangst 

Det ble for jaktåret 2016 ble det ikke innrapportert fangst/felling av mår eller rev i 

statsallmenningen.  

 

I fellesskap med grunneierlagene tilsluttet Driftsplanområde Øst er det innført skuddpremie 

på rødrev og mår. Driftsplanområdet Øst står for utbetalingen av skuddpremien, men 

Fjellstyret stod for administrasjonen av dette.  

 
Art Antall Premie Beløp 

Rev 6 150,-       900,- 

Mår 0 100,-           0,- 

Total 900,- 

Tabell 9 Utbetalt skuddpremie, jaktåret 2016 

 

7 Bever 

Det er en bærekraftig bestand av bever i Gudbrandsdalslågen der vi har et eiendomsforhold, 

og er medlem av Lågen Fiskeelv AL Sone 5. Sel Fjellstyre har gjennomført 4 større  

kartlegginger av bever, Sel (2003 og 2009), Nord-Fron (2009) og Dovre i (2011). Alle disse 

registreringene er finansiert eksternt med noe egeninnsats fra Sel Fjellstyre. 

 

7.1 Driftsplan 

Det er utarbeidet driftsplan for bever i Sel. Denne gjelder i tidsrommet 2013 – 2017.  

 

7.2 Jakt 

Det tildeles jakt i Lågen i Sel etter søknad og trekning. I 2014/2015 ble det tildelt 5 dyr  

(ikke delt ut tilleggsdyr). Sel Fjellstyre følger opp søknadene, trekningen, selve jakta, samt  

rapportering etter endt jakt for Lågen Fiskeelv AL Sone 5. De andre medlemmene i 

Driftsplanområdet, Selsvatnet Sameige og Kanalselskapet Selsvollene Nord, organiserer jakta 

selv, etter kvote fastsatt i driftsplan.  

 

I 2016 ble det ikke jaktet bever grunnet liten bestand. Godkjent bestandsplan for bever går ut i 

2017. Arbeidskrevende forvaltning med mange grunneiere, samt dårlig økonomi, avslutter Sel 

Fjellstyre arbeidet med å organisere beverjakt i Lågen. 

 

I tidsrommet 2009 – 2015 er det tatt ut 33 bevere ved jakt innen bestandsplanområdet. 11 

hunndyr og 22 hanndyr. 
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    Vekt Vekt Vekt Vekt Vekt Vekt Vekt Antall 

2009/2010 Hunn 12,0 20,0 16,0         3 

  Hann 13,5 ?           2 

2010/2011 Hunn 17,0 22,0           2 

  Hann 9,0 19,0 22,0 9,0 ?     5 

2011/2012 Hunn 13,5             1 

  Hann 15,0 15,0 19,0         3 

2012/2013 Hunn 24 18 22     3 

 Hann 8 16 12 16    4 

2013/2014 Hunn 13,5       1 

 Hann 22 23,5 16 19,5    4 

2014/2015 Hunn 13       1 

 Hann 19 ? ? ?    4 

                SUM: 33 
Tabell 10 Viser uttak av bever i gitt tidsrom. 

8 Storvilt 

8.1 Villrein 

Størstedelen av statsallmenningen ligger innenfor Rondane Nord Villreinområde.  

 

Det er utarbeidet egen rapport for villreinjakta i Vulufjell (området sør for Ula) og en 

fellesrapport for hele Rondane Nord for 2016. Denne kan lastes ned fra vår  

hjemmeside. 

8.1.1 Nord og Sør for Stor-Ula 

Målet i driftsplanen er 1200 dyr nord for Ula og 500 i Vulufjell, totalt 1700 vinterdyr. Under 

minimumstellingen vinteren 2016 ble det funnet 1138 (1006) dyr nord for Ula, og 290 (345) i 

Vulufjellsområdet, totalt 1428(1351).  

 

Det viste seg at ca 90 dyr hovedsakelig simler og kalver har gått ut av vulufjellområdet og 

sannsynligvis ikke befinner seg i Rondane lenger. Dette medførte at villreinutvalget senket 

kvotene drastisk for å bygge opp stammen igjen. I 2015 og 2016 har ca 170 dyr til sammen 

emigrert ut av området. I tillegg til redusert kvote var bukken fredet sør for Ula som i 2015. 

Dette ser ut til å virke slik at bukkeandelen er på vei opp igjen. Det ble telt 59 bukker i Tjønn-

seterfjellet i 2016. Nord for ula elv øker stammen etter beregningene, og unngår man emigra-

sjon også her vil målet for denne delstammen være nådd i 2017. 

 

Fra 2011 har det blitt tildelt egne kvoter Nord og Sør for Stor-Ula. Bakgrunnen for dette var at 

trekkaktiviteten mellom Vulufjell og Dovre gjennom Sel har opphørt. Resultatene fra merke-

prosjektet som har pågått i Rondane, bekrefter dette. Villreinen i Rondane er nå delt i tre del-

stammer  
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Kilde: Dyreposisjoner, Norsk Institutt for Naturforskning NINA. 2015. 

 

 

 

 

8.1.2 Priser 

Det ble vedtatt følgende prisendringer i 2016. Disse ble sist justert i 2013: 

 

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 

8.1.3 Reinsjakt 

Kvoten til Sel Fjellstyre, Høvringen utm.lag og Kampen gr.lag var på 49 (25) nord for Ula, 26 

(58) sør for Ula, totalt 76 (83) dyr. Av dette ble 20 (9) dyr felt på nord, og 12 (11) dyr felt på 

sør. Dette gir en fellingsprosent på 41% (36%) nord for Ula, og 46% (19%) sør for Ula. 

 

Kvote nord for Ula: 
Type dyr Fritt Fritt under 50kg Fritt under 40kg/simle Kalv Totalt 

Antall 7 10 16 16 49 

Tabell 11 Kvote fordelt på type dyr nord for Ula. 
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Felling nord for Ula: 
Type kort Bukk 2+ Simle 2+ Bukk 1,5 Simle 1,5 Kalv bukk Kalv simle Tot. 

Fritt 5 1     6 

Fritt u/50 1 1     2 

Fritt under 40 1 4  2   7 

Kalv      1*  1  3 5 

Totalt 7 7 0 3 0 3 20 

Tabell 12 Fellingsresultat fordelt på type dyr nord for Ula. *Skadd eldre simle overført på kalvekort 

Kvote sør for Ula: 
Type dyr Fritt Fritt under 40kg/simle Kalv Totalt 

Antall Ikke tildelt 12 14 26 

Tabell 13 Kvote fordelt på type dyr sør for Ula. 

Felling sør for Ula: 
Type kort Bukk 2+ Simle 2+ Bukk 1,5 Simle 1,5 Kalv bukk Kalv simle Tot. 

Fritt u/40 1 6  1   8 

Kalv     3 1 5 

Totalt 2 2 2 1 3 1 12 

Tabell 14 Fellingsresultat fordelt på type dyr sør for Ula.  

22% (42%) av kvoten gikk til utenbygdsboende jegere. Inatur foretok trekningen av denne 

jeger-gruppen for kvota til fjellstyre, grunneierlagene selger sine kort selv. 

 

Det ble avholdt åpent trekningsmøte for de innenbygdsboende jegerne. På dette møtet ble det 

samtidig informert om reinsdyrjakta. Totalt 52 (58) innenbygdsboende jegere søkte på jakt.  

 

Det er fellesjakt med Vulufjell statsallmenning sør for Ula. Som tidligere år organiserte 

fjellstyret fellesoppsynet i Sels del av Rondane. Villreinutvalget for Rondane Nord hadde 

hovedansvaret for oppsynet i Rondane Nord. 

 

For å lette på jakttrykket og gi reinen bedre tid til beite og naturlig trekk under reinsjakta ble 

det i høst innført følgende tiltak: Jaktstopp kl 20, begrensninger på lagjakt, simle og kalvekort 

tildeles samlet og forbud mot bruk av jaktradio ved aktiv jakt. Dette medførte rolig rein og 

bedrede muligheter for jegerne til å felle dyr.  

8.1.4 Forvaltning 

Sammen med de andre fjellstyrene i Rondane Nord Villreinområde utførte Fjelloppsynet mi-

nimumstelling i mars måned. I juli måned ble det foretatt kalvetellinger fra fly i regi av 

NINA. Det ble forsøkt gjennomført høststrukturtelling i oktober, men kun 1 flokk ble telt, så 

resultatet kan ikke benyttes. 

 

Tellingene er av stor betydning for å kunne beregne uttaket av antall og type dyr for jakta.  

Tellingene er også et ledd i overvåkningsprogrammet for hjortevilt og utføres i nært  

samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). 

 

For å beregne reinens kondisjon og innholdet av radioaktive stoffer, ble det samlet inn kjever 

og kjøttprøver fra skutte dyr under jakta.  

8.1.5 Gratis villreinkort 

Det ble trukket et reinskort Simle/Fritt dyr under 40 kg blant de som møtte på trekningsmøte. 
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Fjellstyret anser det som viktig at flest mulig møter for å kunne få innspill og kunne gi nyttig 

informasjon til jegerne.  Forutsetningen for å være med i trekningen var at man hadde søkt 

reinsjakt. 

 

8.2 Elg 

Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger består av kun ett jaktfelt for elg og hjort. Dette leies 

ut for 4 år om gangen, 2016 var siste året i denne perioden. Blir lyst ut på nytt i 2017. 

 

Administrasjonen av elgjakta ble i 2004 overtatt av fjellstyrene. Tidligere var det Statskog 

som administrerte all hjorteviltjakt i statsallmenningene. Søknad og trekning foregår via 

www.inatur.no  

 

Årets elgkvote var på 5 dyr, 1 okse, 1 ku og 3 ungdyr/kalv. 6 dyr ble felt inklusiv et 

tilleggsdyr.  

 

 Eldre dyr 1,5 års dyr kalv 

 okse kg ku kg okse kg Ku kg okse kg Ku kg 

 1 161 1 147     1 70 1 48 

   1 135     1 71   

Sum: 2        2  2  

Tabell 15 Felt elg i 2016 

8.3 Rådyr 

Det ble solgt seks rådyrkort i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning i 2016. Ingen dyr ble 

felt. 

9 Oppdragsarbeid 

Sel Fjellstyre utførte tjenester for en rekke oppdragsgivere. 

 

9.1 Sel Kommune 

Tjenestesalget omfatter administrasjon av fallviltgruppa i kommunen, diverse oppgaver innen 

fisk og vilt, og har det naturfaglige ansvaret ved Otta Nasjonalparksenter. Otta nasjonalpark-

senter ble nedlagt i 2016, arbeidet for dette er derfor opphørt.  

 

9.2 Vulufjell Fjellstyre 

Oppgavene omfatter oppsyn i Vulufjell Statsallmenning, sekretærfunksjon for Vulufjell  

Fjellstyre, samt administrasjon av fiske- og jaktkortsalg, og drift av hjemmesiden. 

 

For mer info se Årsrapporten til Vulufjell Fjellstyre på www.vulufjell-fjellstyre.no  

 

9.3 Statens Naturoppsyn (SNO) 

9.3.1 Jerveregistrering 

Kjente hi innenfor Sel og Nordre-Kolloen statsallmenning, og Vulufjell statsallmenning  

http://www.inatur.no/
http://www.vulufjell-fjellstyre.no/
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kontrolleres i mars-mai for om mulig å dokumentere yngling, resultatene av dette benyttes 

innen forvaltningen. Det samles inn ekskrementprøver for DNA-analyser. I 2016 ble det 

benyttet viltkamera i dette arbeidet. 

9.3.2 Nasjonalparkoppsyn 

Ulike oppgaver tilknyttet verneområder som berører Sel- og Nordre Kolloen statsallmenning, 

og Vulufjell statsallmenning. Ulike registreringer av rovfugl, naturtilstand, ferdsel osv.  

Kontroll av motorferdsel, og andre forhold som berører verneforskriften for det aktuelle  

verneområdet. Følgende verneområder inngikk i avtalen dette året: Rondane Nasjonalpark, 

Frydalen Landskapsvernområde, og Koloberget Naturreservat. 

 

9.4 Lågen Fiskeelv AL, Sone 4 

Utfører fiskeoppsyn i Lågen i Nord-Fron og Sør-Fron, samt noe arbeid med informasjon og 

kortadministrasjon for sone 4. I tillegg administrerer Fjelloppsynet beverjakta i Nord-Frons 

del av sone 4 (Lågen), der det ble åpnet for jakt våren 2014. 

 

9.5 Lågen Fiskeelv AL, Sone 5 

Utfører fiskeoppsyn i elvene Gudbrandsdalslågen og Otta innenfor Sel kommune. I tillegg 

brukes fjellstyrets ansatte til å gjennomføre ulike skjøtsels-, informasjons- og  

tilretteleggingstiltak. Lågen fiskeelv ønsket å engasjere eget oppsyn og arbeidet for dem har 

derfor opphørt. 

 

9.6 INasjonalparker 

Stiftelsen ble i 2016 avviklet grunnet manglende grunnfinansiering fra Klima- og 

Miljødepartementet. Arbeid for stiftelsen har derfor opphørt. 

10 JORDBRUK 

10.1 Beitebruk 

10.1.1 Beiteavtaler 

Det ble ikke gjort endringer i eksisterende beiteavtaler i 2016. 

 

10.2 Setring 

I 2016 var det bare Grønbakken Fellesseter i statsallmenningen som drev tradisjonelt  

seterbruk. De fleste setrene brukes i dag som beite, hamning, slått eller som fritidseiendom. 

10.2.1 Setrer 

Det ble behandlet 1 setersak dette året.  

10.2.2 Gjerding rundt setrer, hytter og fritidseiendommer. 

Seterkveene er som regel i bruk, og gjerdene rundt disse er i god stand. Seterkveer som ikke 

er benyttet er derimot i generelt dårlig forfatning. Dette er noe som må følges opp, slik at vi 

unngår unødige dyretragedier. Spesielt gamle trådgjerder og piggtråd må registreres og følges 
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opp i forhold til eier. I Sel og Nordre Kolloen statsallmenning tillates ikke inngjerding av 

hytter og fritidseiendommer.  

 

10.3 Tilleggsjord 

Det ble ikke behandlet saker vedrørende tilleggsjord. 

11 VEGER OG STIER 

11.1.1 Veier 

Ingen nye veier ble tillatt opparbeidet i statsallmenningen i 2016.  

Det ble i år tillatt opparbeiding av «ny» skiløype Vålåsjøsetrene - Fellessetra og til å avholde 

ski, løp og sykkelkonkurranser (Furusjøen rundt). 

12 HYTTER. 

12.1 Hytter 

Fjellstyret har totalt 14 hytter/steinbuer, 2 buer brukes kun som oppsynsbuer, 2 er åpne bare 

under jakta, 1 lånes ut gratis til fiskere, og 1 leies ut.   

12.1.1 Oversikt over fjellstyrets hytter: 

Utleiehytter: 

 Kringseterbua 

Åpne buer: 

 Garvaghbue (Høvringen) 

 Ottarbue 

 Ljosåbue 

 Krokutbekkbue 

 Tamberbue 

 Høgloftsbue 

Åpne buer i jakta: 

 Skjellebue 

 Morkabua 

 Grønnbue (Illmannbua) 

 Fremre-Gjetarbu 

Oppsynsbuer: 

 Kvannslådalsbue 

 Vesllegeret 

Andre: 

 Skoråtbue (nøkkel kan lånes av fiskere). 

12.1.2 Tiltak og vedlikehold 

Kringseterbua og Vesllegeret ble beisa. 

12.1.3 Utleie 

Kringseterbua ble leid ut noen ganger i løpet av sesongen. 
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12.2 Båter 

Sel Fjellstyre har 3 båter som fritt kan benyttes av fiskere og andre. Disse var i 2016 plassert 

ved Vålåsjøen, Søre-Høvringsvatnet og Nordre-Høvringsvatnet. Båten på Vålåsjøen ble 

reparert og legges ut for salg i 2017. 

13 Prosjekter, åpne møter og foredrag 

Fjellstyret gjennomfører i løpet av året en rekke prosjekter og åpne møter. Noen i egen regi, 

men de fleste gjennomføres for andre oppdragsgivere og finansieres med eksterne midler. 

Dette er en oversikt over de viktigste prosjektene Sel Fjellstyre var med på dette året. 

 

13.1 Gråhøprosjektet. 

Registrering av villreinens områdebruk i Tjønnseterfjellet (Nord- og Sør-Fron). Egen NINA-

rapport. Kan lastes ned fra fjellstyrets hjemmeside. 

 

Finansiert av Villreinutvalget for Rondane Nord, Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, 

Villreiennemda, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Nord-Fron Kommune 

m.fl. 

 

13.2 Fiske i Sel. 

For å tilrettelegge for et mer aktivt fiske i Lågen og statsallmenningen er fjellstyret med i et 

prosjekt finansiert over Grunneierfondet, Statskog. Formålet med prosjektet er å tilrettelegge 

bedre for fiske, samt markedsføre fisket i større grad enn i dag. 

 

Prosjektet styres av Norges Fjellstyresamband. 

 

13.3 Beverforvaltning i Sel og Nord-Fron 

Sel Fjellstyre organiserer beverjakt i Lågen Fiskeelv sone 4 (Nord-Fron sin del).  

 

13.4 Villreinprosjekt 

Villreinprosjekt for 8.- 10. kl Otta ungdomsskole med tittelen "Naturmangfoldet i Rondane 

med hovedvekt på villreinen som fjellets miljøbarometer". Samarbeidsprosjekt mellom Otta 

ungdomsskole, SNO, Villreinsenteret Hjerkinn, Villreinnemda Rondane-Sølnkletten, DNT- 

Rondvassbu og Sel Fjellstyre. 

 

13.5 Villreinmøte 

Det ble avholdt et villreinmøte på ettervinteren der jegere kunne komme med innspill til de 

foreslåtte endringene av jaktreglene. Det ble også informert om forvaltningen av villrein-

stammen i Rondane Nord, og problemstillingen med rein som blir borte fra området. 

  

13.6 Trekningsmøte villrein 2016 og bever 2017. 

Det årlige trekningsmøtet ble også i år avholdt i begynnelsen av juni.  

 

Det ble trukket villreinjakt for innenbygdsboende. 
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Grunnet lite bever i Lågen de siste årene ble det besluttet å ikke dele ut kort i 2017. Det ble 

derfor ikke gjennomført trekning av beverjakt dette året. 

14 TILSKUDD 

14.1 Allmennyttige formål  

Fjellstyret ga kr 2 100,- til allmennyttige formål dette året. Dette i form av 1 stk villreinkort,  

fritt dyr under 40 kg nord for Ula som ble trukket blant søkere som møtte på trekningsmøte. 

15 Utstyr 

15.1 Nytt lager for snøscooterne. 

Da Rondvassbu trengte garasjeplassen sin selv, måtte fjellstyre finne ny garasje til snøscoo-

terne. Sel Kommune benytter fjellstyrets scootere og henger ved tilsynsoppgaver vinterstid og 

i tilfelle brannutrykning. Kommunen lot fjellstyre benytte deres container på Mysusæter til 

oppbevaring av snøscootere og utstyr. 

16 ØKONOMI OG REGNSKAP 

Fjellstyrets regnskap viser et negativt årsresultat på kr 9752,-. Mye av årsaken til dette er lave 

reinskvoter pga. at Vulufjellområdet har mista ca. 170 dyr de to siste årene.  

  

Stein Svendsen har ført regnskapet som blir revidert av Nord-Gudbrandsdal  

Kommunerevisjon. 

 

Otta 9.6.2017 


