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Møte på fjellstyrekontoret onsdag 25.11 kl. 19.00.   
 
Tilstede: 
Medlemmer: 
Jan Olav Solstad, 2670 Otta 
Kari Svelstad, 2670 Otta 
Richard Høiberg, 2672 Sel 
Monica H. Eide, 2670 Otta 
Odd Ivar Svelstad, 2670 Otta 
 
Andre: 
Per Erik Sannes 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Sak.nr. Overskrift Merknad 
20/15 Ny forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på 

statsallmenning. 
Høring 

21/15 Søknad fra DNT om remerking av stier i Rondane. Høring. 
   
 
Referatsaker 
 
26.11.2015 
 
Per Erik Sannes 
Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Ny forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning. 
 
Forskriften skal revideres. Norges fjellstyresamband har sendt forslaget på høring til de 
enkelte fjellstyrer. NFS sammenstiller endelig høringssvar etter at fjellstyrene har kommet 
med sine forslag til endringer. NFS har kommet med et foreløpig forslag til uttalelse(se 
vedlegg). 
 
VURDERING: 
 
For fjellstyrene vil prisrammene være viktige, da inntekter fra jakt og fiske er den viktigste 
inntektskilden for flere fjellstyrer. Statens har signalisert at fjellstyrene i større grad må 
finansiere sin egen drift. Dette gjør seg gjeldene gjennom den årlige nedgangen i refusjon 
fjellstyrene mottar. For å kompensere for dette inntektstapet må fjellstyre finne andre måter å 
finansiere driften på. En av disse mulighetene er gjennom salg av jakt og fiske.  
 
 
FJELLSTYRETS UTTALELSE: 
 
Sel Fjellstyre støtter de forandringer Norges fjellstyresamband har foreslått. I tillegg 
bør disse punktene vurderes:  
 
Korttypen liten bukk under 55 kg. I de ulike villreinområder er det ulike korttyper . 
Vektene for de ulike kategoriene varierer også. Derfor bør Liten bukk under 55 kg 
erstattes med liten bukk(§13 ). 
 
Prisramme på villreinkort for perioden(§13): 
 
Fritt dyr   kr 7 000 
Liten bukk   kr 5 500 
Simle/ungdyr  kr 3 700 
Kalv    kr 1 800 
 
Uttalelsen var enstemmig. 

--o-- 
 
 
Kopi: Norges Fjellstyresamband 
 Statskog SF 
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Sak nr. 21/15 
 

Søknad fra DNT om re-merking av stier i Rondane. 
 
DNT søker årlig om re-merking av ulike stier i Rondane. Vanligvis blir disse henvendelsene 
tatt administrativt om det ikke er ønske om forandringer. De omsøkte stiene DNT søker om å 
re-merke i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger er : Rondvassbu – Veslesmeden og 
Rondvassbu – Smukksjøseter. Fjellstyret er høringspart, mens det er Statskog som gjør vedtak 
i saken. 
 
VURDERING: 
 
I forbindelse med FOU prosjektet(merkeprosjektet) i Rondane er det pekt ut 3 fokusområder 
der problematikken ferdsel – villrein er særlig stor. Fokus området Høvringen - Spranget – 
Rondvassbu er det mest problematiske av disse områdene. Her er ferdselen så stor at 
beitetrekket nord – sør har stoppet opp. For å bedre forholdene for rein i disse 3 
fokusområdene er det opprettet grupper med ulike aktører hvor bla DNT og reiselivet er med. 
I fokusområdet Høvringen – Rondvassbu – Spranget er det særlig sommerløypa over Randen 
det er fokusert på. Her vil løypa sannsynligvis bli lagt om og nåværende merking over Randen 
fjernet. Det vil derfor være ulogisk å merke denne opp igjen nå. 
 
Se ellers vedlagte kart som viser radiosimlene i Rondane Nord. Som vi ser av kartet skaper 
sommerløypa en barriere for mulighetene for trekk. I perioden 2009 – 2013 hadde vi kun en 
kryssning av DNT løypa. Flokken kryssa men snudde tilbake samme dag uten å komme videre 
sørover.  
  
Stien Rondvassbu – Veslesmeden kommer ikke i konflikt med villrein eller verneformålet for 
Rondane Nasjonalpark slik situasjonen er i dag.  
 
FJELLSTYRETS UTTALELSE: 
 
Sel Fjellstyre har i dagens situasjon ingen innvendinger mot re-merking av stien 
Rondvassbu – Veslesmeden. 
 
Sel Fjellstyre anbefaler at stien Smukksjøseter over Randen til Rondvassbu ikke re-
merkes. I samarbeid med DNT tas det sikte på å finne en annen trase for forbindelsen 
Smukksjøseter – Rondvassbu, som er mindre konfliktfylt for rein, enn den traseen som 
er merket i dag. 
 
Uttalelsen var enstemmig. 

--o-- 
 
Kopi: Statskog SF 
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