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Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret tirsdag 27.10 kl. 19.00.   
 

Tilstede: 

Medlemmer: 

Jan Olav Solstad, 2670 Otta 

Kari Svelstad, 2670 Otta 

Richard Høiberg, 2672 Sel 

Monica H. Eide, 2670 Otta 

Oddny M. Teighagen,2670 Otta 

 

 

Andre: 

Per Erik Sannes 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

Sak.nr. Overskrift Merknad 

17/15 Søknad om utbedring av vei feste 94. Høring 

18/15 Søknad om opprusting av skiløypetrase Vålåsjøen - 

Fellessetra. 

Høring. 

19/15 Kjøp av container.  

 

Referatsaker 

 

28.10.2015 

 

Per Erik Sannes 

Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Sak nr. 17/15 

 

Søknad om opprusting av vei til feste nr 94. 
 

Stian Finstad har nylig kjøpt hytte ved Furusjøen feste nr 94. Han søker om å få utbedret vei 

til hytta, da det trengs vedlikehold av hytta. Veien slik den er i dag er ikke er kjørbar. Statskog 

ber om fjellstyrets uttalelse etter Fjellovens §12. Etter at fjellstyret har gitt sin uttale skal 

Statskog gjøre vedtak i saken. Se ellers vedlagte søknad. 

 

VURDERING: 

 

Sel Fjellstyre fører en praksis der det ikke gis tillatelse til opparbeiding av nye bilveier fram 

til eksisterende hytter. I statsallmenningen er det spredt hyttebebyggelse, og dette vil kunne 

medføre mange veier i et allerede belastet område. Normalt gis det tillatelse til å frakte inn 

materialer om vinteren med snøscooter. Om det må gjøres grunnarbeider slik at det er behov 

for f.eks. gravemaskin, gis det tillatelse til dette, men med krav om at terrenget skal 

tilbakeføres til slik det var før kjøringen fant sted. 

 

I dette tilfelle er det ikke gitt tillatelse til å opparbeide vei, og adkomsten fra Furusjøvegen til 

hytta er i utgangspunktet en sti som går langs et gammelt traktorspor antagelig fra da hytta ble 

satt opp. Det har vært noe ulovlig kjøring langs stien i senere tid. 

 

FJELLSTYRETS UTTALELSE: 

 

Sel Fjellstyre har en restriktiv praksis når det gjelder opparbeidelse av nye bilveier i 

statsallmenningene. Generelt godkjennes dette ikke. Søker bes benytte snøscooter 

transport(leiekjører) for frakt av materialer osv. som trengs i forbindelse med 

restaureringen.  

 

Om det er behov for gravemaskin eller større redskap på barmark, har fjellstyret ingen 

innvendinger såfremt tidligere trase benyttes og at traseen settes tilbake til slik dent var 

før kjøringen fant sted. Det gjøres oppmerksom på at adkomsten fra Furusjøveien til 

feste nr 94 ikke er en godkjent vei, og dermed er å anse som utmark. 

 

Uttalelsen var enstemmig. 

 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 Sel Kommune 

 Stian Finstad 
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Sak nr. 18/15 

 

Søknad om opprusting av skiløypetrase Vålåsjøen - Fellessetra. 

 
Mysuseter og Raphamn løypelag søker om å få ruste opp skiløypetraseen fra Vålåsjøen til 

Fellessetra. Traseen har vært kjørt opp de to siste sesongene. Statskog ber om fjellstyrets 

uttalelse etter Fjellovens §12. Etter at fjellstyret har gitt sin uttale skal Statskog gjøre vedtak i 

saken. Se ellers inntegnet trase på vedlegg. 

 

VURDERING: 

 

Dette er en ny rundløype som løypelaget ønsker som en tidlig løype. For å få til dette ønsker 

de å fjerne vegetasjon(myr), og tilrettelegge slik at løypeprepareringen kan begynne tidligst 

mulig. 

 

Når det gjelder terrenginngrep av et visst omfang bør det være befaring i forkant, slik at alle 

parter er inne forstått med størrelsen på eventuelle inngrep, og hva som skal gjøres før 

arbeidet tar til. 

 

FJELLSTYRETS UTTALELSE: 

 

Sel Fjellstyre har ingen innvendinger til at det fjernes noen trær for at løypemaskinen 

kommer frem. Fjellstyret ønsker en befaring, før det eventuelt gis tillatelse til andre 

terrenginngrep. 

 

Uttalelsen var enstemmig 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 Sel Kommune 

 Mysuseter og Raphamn løypelag. 
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Sak nr. 19/15 

 

Kjøp av container. 
 

Sel Fjellstyre har 2 snøscootere og en slede. Fram til i dag har vi leid plass i 

Rondvassbugarasjen på Mysusetra. Dette har fungert greit. Nå trenger imidlertid Rondvassbu 

hele garasjen sin selv. Fjellstyret står derfor uten lagerplass for snøscooterne sine.  

 

VURDERING: 

 

Sel Fjellstyre sin økonomiske situasjon tilsier at vi bør finne en billig løsning. Da det ikke er 

ledig kapasitet til å lagre utstyret vårt på Mysuseter, bør fjellstyre gå til innkjøp av en 

container av en slik størrelse at begge scooterne kan låses inn. Prisen vil ligge i 

størrelsesorden 10 – 15 000. Fordelen med et containerkjøp er at disse er lett omsettelige 

igjen om det på sikt dukker opp et bedre alternativ. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre går til innkjøp av 1 container til lagring av snøscootere. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 
--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 


