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Fjellstyremøte onsdag 8.4 kl. 19.00 på fjellstyrekontoret.  
 

Tilstede 

Medlemmer: 

Jan Olav Solstad, 2670 Otta 

Kari S. Kittelsen, 2670 Otta 

Richard Høiberg, 2672 Sel 

Monica H. Eide, 2670 Otta 

Hans Ulmo, 2670 Otta 

 

 

Andre: 

Per Erik Sannes 

Kai Rune Båtstad 

 

 

 

Sak.nr. Overskrift Merknad 

7/15 Søknad om oppsetting av uthus, feste nr 117 Tidl.sak 2/15 

8/15 Salg av 1 reinskort til Sel Jeger og fiskerforening.  

9/15 Slå sammen reinskort.  

10/15 Årsmelding 2014.  

 

9.4.2015 

 

Per Erik Sannes 

Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Sak nr. 7/15(Tidl.sak 2/15). 

 

Søknad om oppsetting av uthus på feste nr 117. 
 

Anne Wangen søker om å sette opp et mindre uthus på setra feste nr 117. Setra har ikke vært i 

bruk på mange år og faller i det fri i 2016, såfremt ikke seterkvea blir tatt i bruk. Saken ble 

utsatt på forrige møte.  

 

VURDERING: 

 

Seterforskriftens § 9 sier noe om ei seter regnes for å være i bruk: « Blir setervollen hausta 

eller gjerda inn og nytta til beite som en del av den jordbruksmessige drifta på eiendommen 

som setra ligg til, vil setra vere i bruk i høve til §22 i fjellova.». 

 

Videre går det fram av departementets merknader til § 9: Det framgår av § 2 i fjellova at rett 

som er knytt til ein jordbrukseigedom berre kan utnyttast så langt det skjer i tilknyting til 

jordbruksdrifta på eigedommen. §9 i seterforskriften gir nærare eksempel på kva som skal til 

for at ei seter skal reknast for å vere i bruk etter regelen om opphør i §22 i fjellova. 

Det er ikkje nødvendig med seterbruk i tradisjonell forstand i form av mjølkeproduksjon, men 

setra må tene den jordbruksmessige utnyttinga av eiendommen. For seter der det blir driven 

turisme i liten skala, legg departementet til grunn at seterbrukaren som eit minimum bør 

hauste setervollen eller ha han inngjerda og nytte han som beite. For at ei seter skal reknast 

for å vere i bruk, må bruken skje ut fra den eigedomen der den høyrer til. Bortleige av seter 

for kortare perioder, inntil 10 år er tillate, men vikår om at setra skal vere i bruk frå 

eigedomen der den høyrer til vil da ikkje vere til stades. Bortleige av setra kan være en 

indikasjon på at vedkomande jordbrukseigedom ikkje lenger treng setra. Setra skal ikkje 

kunne bli «halden i hevd» ved å dra nytte av andre med bruksrett.   

 

Det vil i dette tilfelle være § 11 i seterforskriften som gjøres gjeldene da setra ikke er i bruk, 

men heller ikke har falt i det fri. 

 

§ 11 : På seter som ikkje er i bruk, men som ikkje er fallen i det fri, kan seterbrukeren halde 

husa vedlike på ordinært vis. § 10 andre ledd i denne forskrifta gjeld tilsvarande. Skal 

seterbrukeren ta opp att seterdrifta, gjeld § 10 i denne forskrifta. 

 

Av søknaden fremkommer det ikke opplysninger om at seterdrifta skal tas opp. Det omsøkte 

uthuset er ment å skulle fylle en funksjon for oppbevaring av redskap/utstyr osv. 

På seter som ikke er i bruk gis det etter forskriften tillatelse til vanlig vedlikehold, såfremt 

setereieren ikke skal starte opp igjen med setring. I tillegg fikk setereieren tillatelse til 

ominnredning av fjøset til lagerplass, som også kunne benyttes til overnattingsplass en sjelden 

gang. Dette kom tydelig fram i brev fra eier til Statskog datert 27.02.2011.  

 

Fjellstyret skal gjøre vedtak i saken og det er Statskog som skal formidle vedtaket til setereier. 
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FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre avslår søknaden om oppføring av redskapshus på feste nr 117. Avslaget 

begrunnes i § 11 i seterforskriften der normalen er at seterhusa kan holdes vedlike, og at 

nye bygninger kan oppføres om det er nødvendig ut fra et jordbruksmessig behov om 

seterdrifta skal tas opp igjen. I tillegg mener fjellstyret at behov for lagerplass for 

redskap og utstyr kan dekkes gjennom fjøset som ble restaurert b.la for dette formålet i 

2010.  

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

 

Kopi:   Anne Wangen 

 Statskog SF 

 

 

 

 

 

Sak nr. 8/15 

 

Salg av 1 reinskort til Sel Jeger og Fiskerforening. 

 
Sel Fjellstyre har tidligere trukket 1 reinskort simle/fritt dyr under 40 kg blant 

innenbygdsjegere som skjøt 60 treningsskudd eller mer. Hoveddelen av disse jegerne skjøt 

disse skuddene på banen til SJFF. Jeger og fiskeforeningen ønsker å fortsette denne 

ordningen, som fjellstyret besluttet å erstatte med at kortet ble trukket blant de som hadde 

søkt reinsjakt og møtte opp på trekningsmøtet. 

 

VURDERING: 

 

Så lenge kvotene er normale slik at de som søker reinsjakt som innenbygdsboende får tilbud 

om jakt, er det uproblematisk å selge et reinskort til SJFF. Om kvotene gårt ned vil det være 

mer problematisk da dette kan medføre at en som har søkt reinjakt ikke får kort, mens en som 

ikke har den store interessen vinner et kort i trekningen. 

 

På bakgrunn av dette bør det settes som krav at dette gjelder kun innenbygdsboende og ast 

kortet tas av kvota for innenbygds. Når det gjelder om kortet skal gjelde sør eller nord for ula 

bør administrasjonen gis fullmakt til å finne en praktisk løsning på dette. 

 

Kari S. Kittelsen kjente seg inhabil og deltok ikke i saken. 
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FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre selger et simle/fritt dyr under 40 kg til Sel Jeger og fiskerforening til 

innenbygds pris. Trekningen skal kun skje blant innenbygds jegere og kortet skal tas fra 

innenbygds kvote. Administrasjonen gis fullmakt til å finne praktiske løsninger om den 

som blir trukket ut ønsker jakt sør eller nord for Ula elv.  

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

 

Kopi: SJFF V/Tormod Pedersen 

 Statskog SF 

 

 

 

 

Sak nr. 9/15 

 

Tildeling av reinskort. 
 

Sel Fjellstyre tildelte fram til 2010 simlekortene og kalvekortene sammen. Bakgrunnen for 

dette var at kvotene var store og at man ikke ønsket for mange jegere i terrenget. I 2011 gikk 

kvotene noe ned og det ble innført ett opplegg med å tildele kalv og simle hver for seg, for at 

flere jegere skulle få jakt. Kvotene har normalisert seg de senere årene, dette har ført til 

mange jegere og lavere fellingsprosent. Dette fører til at det er mindre mulighet for jegerne å 

felle det tildelte dyret. Mange jegere i terrenget avsetter mye lukt og jegerne forstyrrer jakta 

for hverandre. 

 

Fjellstyret bør derfor innføre et opplegg hvor antallet dyr som blir funnet på tellingen på 

våren(vinterbestanden), bestemmer om man skal slå sammen kortene eller tildele disse hver 

for seg. F.eks kan 400 vinterdyr i Vulufjell området være et greit tall. Dette gir i teorien en 

kvote på 100 dyr og med en fellingsprosent på 50 gir dette 200 kort. Til sammenligning var 

det 186 kort/jegere i 2014. 

 

Om vinterbestanden er over 400 dyr bør kortene for simle og kalv tildelse samlet slik som 

tidligere. 

  

Fjellstyret har diskutert dette på flere møter. Det vil være hensiktsmessig å gå ut ifra 

vinterbestanden, da både dagens tildeligsmåte og den foreslåtte er fornuftig ut fra om kvota er 

stor eller liten. 

 

Vulufjell fjellstyre hadde denne saken oppe på sist møte i sak 6/15 og gjorde følgende vedtak: 
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Vulufjell Fjellstyre vedtar følgende tildelingsrutiner for reinskortene: 

 

Fritt dyr tildeles enkeltvis. 

Simle/fritt dyr under 40 kg tildeles enkeltvis såfremt vinterbestanden er 400 dyr eller mindre. 

Kalvekortene tildeles enkeltvis såfremt vinterbestanden er 400 dyr eller mindre. 

Om vinterbestanden er over 400 dyr tildeles simle/fritt dyr under 40 kg og kalv samlet. 

 
For området nord for Ula tildeler Sel enkelt kort, mens Folldal og Dovre tildeler simle/fritt 

dyr under 40 kg og kalv samlet. 

 

Samme problematikken gjelder for dette området som for området sør for Ula. Ved lave 

kvoter bør kortene deles ut hver for seg, ved normale kvoter bør kortene tildeles samlet. 

 

Ved en vinterbestand på 1200 dyr, som er målet i driftsplan, vil andelen kort i Sel nord for 

Ula bli ca 65 kort. Ved å slå sammen kortene vil man redusere antallet jegere med ca 30%, 

fra 65 til 45 jegere. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre vedtar følgende tildelingsprosedyre for reinsjakta nord for Ula elv: 

 

Fritt dyr og fritt dyr under 50 kg tildeles hver for seg. 

Overstiger antallet reinskort for Sel 30 kort tildeles simle og kalvekortene samlet. Om 

antallet tildelte kort er 30 eller færre, tildeles simle og kalvekortene hver for seg. 

 

Sel Fjellstyre vedtar følgende tildelingsprosedyre for reinsjakt sør for Ula elv:  

 

Fritt dyr tildeles enkeltvis. 

Simle/fritt dyr under 40 kg tildeles enkeltvis såfremt vinterbestanden er 400 dyr eller 

mindre. 

Kalvekortene tildeles enkeltvis såfremt vinterbestanden er 400 dyr eller mindre. 

Om vinterbestanden er over 400 dyr tildeles simle/fritt dyr under 40 kg og kalv samlet. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

                                                                      --o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 

 

Sak 10/15 

 

ÅRSMELDING 2014. 
 

Vedlagt ligger forslag til årsmelding for 2014. Denne følger samme mal som foregående år. 
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FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Årsmeldingen for 2014 godkjennes. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

 

 

--o-- 

Kopi: Sel Kommune 

 Statskog SF 


