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Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl. 19.00   
 

Tilsede: 

Medlemmer/vara: 

Jan Olav Solstad, 2670 Otta 

Vegar Blakar,  2670 Otta 

Sigurd Riise, 2670 Otta 

Oddrun Høglien, 2670 Otta 

Odd Ivar Svelstad, 2670 Otta 

 

 

Andre: 

Per Erik Sannes 

 

 

Saker: 

 

Sak.nr. Overskrift Merknad 

1/17 Salg av småviltjakt for utenbygdsboende direkte fra 

fjellstyret. 

 

2/17 Brev fra Sel jeger og fiskerforening om organisering av jakt 

på smårovvilt i Sel Kommune. 

 

3/17 Møteplan 1. halvår 2017  

4/17 Endringer av eksisterende vedtekter for fiske. 1 gangs 

behandling 

5/17 Innspill fra Villy Giverhaug ang. fremre gjetarbu  

   

   

   

   

 

Referatsaker 

- Setersak 

- Forsikringsordning for fjellstyrene 

- Ny pensjonsordning 

 

9.2.2016 

Per Erik Sannes 

Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Sak nr. 1/17 

 

SALG AV SMÅVILTJAKT FOR UTENBYGDSBOENDE DIREKTE FRA 

FJELLSTYRE. 
 

Økonomien i fjellstyret balanserer, men gir ikke overskudd til investeringer og fornying av 

fjellstyrets eiendeler. Nedgangen i økonomien gjelder særlig fjellstyrets inntekter, mens salg 

av tjenester viser en noe bedre økonomi. For å bedre på dette må fjellstyret finne flere 

inntjeningsmuligheter fra statsallmenningen. For en del år siden fant fjellstyre det 

hensiktsmessig å ha alt kortsalg til utenbygdsboende for småviltjakta gjennom inatur.no. Det 

er ønskelig å se nærmere på denne praksisen, f.eks. om det er mest økonomisk at fjellstyret 

foretar første trekning og tildeling av småviltkortene selv.  

 

VURDERING: 

 

Inatur tar 10% + moms for hvert småviltkort som selges gjennom dem. På bakgrunn av dette 

har flere fjellstyrer, bla Dovre og Ringebu en praksis med å foreta første trekking og tildeling 

selv. Etter at trekning og tildeling er gjort legges de resterende kortene ut på inatur.no og 

selges der. Om fjellstyret gjør denne jobben selv vil dette utgjøre ca. 15 000 i årlige økte 

inntekter. Administrasjonen mener at man ved en slik ordning, foruten å få dekket egne 

utgifter, også vil sitte igjen med et overskudd. Innenbygdsboende kjøper kortene sine lokalt 

som tidligere.  

 

Vi ser også at de som er datakyndige og raskt ute sikrer seg kort i flere perioder, mens andre 

ikke får ordnet seg kort i det hele tatt. Ved å trekke kortene selv unngår man dette. 

 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre foretar selv første trekning og tildeling av småviltkort for 

utenbygdsboende.  Etter at første tildeling legges de resterende kortene ut på inatur.no. 

Innenbygdsboende kjøper kortene sine på lokale utsalgssteder som tidligere. 

 
Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

 

Kopi : Statskog SF 
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BREV FRA SJFF OM ORGANISERING AV JAKT PÅ SMÅROVVILT I SEL 

KOMMUNE. 
 
Sel jeger og fiskerforening har sendt en henvendelse til grunneierlagene i Sel Kommune samt 

fjellstyret. De ønsker å få til en ordning med felles jaktkort for smårovvilt i kommunen. 

 

I Vågå har de et slikt opplegg der de fleste grunneierlagene samt fjellstyret er med. I Vågå er 

det fjellstyret som skriver ut jaktkort som er gratis for innenbygdsboende og koster kr 100 for 

utenbygdsboende. I tillegg har de skuddpremie og poengbørs, som Vågå JFF har deler av 

ansvaret for. Sel JFF har i denne omgang ingen ønsker om poengbørs eller noe felles 

skuddpremieopplegg for hele kommunen, men ønsker en lettere tilgang til disse formene for 

jakt/fangst for de som bedriver dette. Jaktkortet er ment å dekke følgende arter: rev, mår, 

mink, røyskatt, grevling, kråke, skjære og nøtteskrike. 

 

VURDERING: 

Det er mange undersøkelser som viser at særlig mår og rev er store predatorer på skogsfugl, 

rype og hare. Så mye som opptil 50-80% av egg og kyllinger kan bli røvet årlig. Ved høye 

revebestander vil rådyr killingene være utsatt for predasjon særlig de første ukene. I tillegg tar 

reven som kjent en del lam på innmark, noe som er et problem for sauenæringen. 

 

Innspillet fra SJFF er absolutt verdt å gå videre med. Samtidig er det fornuftig å ikke legge for 

sterke føringer, slik at flest mulig grunneierlag slutter seg til ordningen. Felles 

skuddpremieordning/poengbørs bør derfor som SJFF skriver ikke innføres. I dag er det opp til 

de enkelte grunneierlag/bestandsplanstyrer å bestemme om det skal være skuddpremie og 

hvordan nivået på denne skal være. 

 

Når det gjelder åtejakt, må de som skal utøve dette ta kontakt med vedkommende grunneier 

for å klarere plassering og om dette er greit. 

 

Når det gjelder fellefangst bør dette være greit uten noe ekstra klarering fra grunneier utover 

at man har betalt jegeravgift og registrert seg med smårovviltkort. 

 

Når det gjelder jakt med hund har Vågå 1.11 som første lovlige dato for dette. Denne datoen 

er sikkert hensiktsmessig også for Sel, men uansett må hundeekvipasjen kontakte det lokale 

elglaget slik at det ikke oppstår konflikter.  
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FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre ser positivt på innspillet fra Sel jeger og fiskerforening, og ønsker å bidra 

på følgende måte: 

Sel Fjellstyre kan om ønskelig ta på seg registrering av smårovviltjeger gjennom sin 

hjemmeside. Fjellstyre ønsker at man i stor grad følger Vågå sine regler for ordningen. 

 

Smårovviltkortet er gratis for de som har løst jegeravgift(eventuelt opplæringsjakt). 

Kortet gjelder for følgende arter i ordinær jakttid for disse artene: rev, grevling, mår, 

mink, røyskatt, ravn, kråke, skjære og nøtteskrike. 

 

Jakt med hund på rev er lov fra 1.11, jegerne må i tillegg selv ta kontakt med det enkelte 

elgjaktlag dersom denne jakta fremdeles pågår. Ved jakt på dyrka mark eller ved 

utlegging av åte må det innhentes tillatelse fra grunneier. Det blir ellers vist til offentlig 

regler for jakt og fangst. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

Kopi:   Sel JFF 

 Statskog SF 

 

 

3/17 

 

MØTEPLAN 1 HALVÅR 2017. 
 

Forslag til møteplan 1 halvår 2017: onsdag 29/3, onsdag 31/5 og onsdag 7/6(trekningsmøte 

reinsjakta). 

 

Det bes om at fjellstyremedlemmene undersøker om dette er datoer som passer, eller om vi 

må forandre noen møtedatoer. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

De foreslåtte møtedatoene vedtas. 

 

Vedtaket var enstemmig 

 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 
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ENDRING AV EKSISTERENDE VEDTEKTER FOR FISKE. 
 

De eksisterende fiskevedtektene har i løpet av det siste tiåret endret seg mye. En fullstendig 

gjennomgang av vedtektene med regler ble sist gjort i 2016. Ut ifra prøvefiske resultater i 

2016 og innspill som har kommet, ser en nødvendigheten av å gjøre noen små justeringer ut 

fra gjeldene vedtekter. 

 

Det foreslås å fjerne forbudet mot oterfiske i den perioden det foregår garnfiske. Vi ser ikke 

dette som noe problem, og de fleste fjellstyrer har ingen slike regler. Fiskerne bør kunne 

bedrive begge typer fiske bare man tar hensyn. Slik det er i dag er oterfiskerne utestengt fra 

mange vann i hele garnsesongen i den mest aktuelle fiskeperioden før kl. 10 og etter kl. 17. 

Som kjent settes det i garnperioden ikke garn hver dag i alle vann. Det forslås å tillate 2 garn 

med str. 39 mm på Heimtjønn, i tillegg til de 2 stk. 35 mm som er tillatt i dag. På Vålåsjøen 

anbefales det å gå tilbakr til 3 stk 35 mm slik det var tidligere. 

I tillegg bør det tillates også mindre maskevidder enn 24 mm på Rondvatnet og i 

Illmanndalen. 

 

Fjellstyret skal gjøre vedtak i saken. I.h.t. Forvaltningsloven skal saken etter at Fjellstyret har 

gjort vedtak, ligge ute til offentlig ettersyn i 3 uker, med klagefrist i samme periode. 

Kommunen skal uttale seg i saken før Fjellstyret gjør sitt endelige vedtak. 

 

Forvaltningslovens § 16 Forhåndsvarsling. 

Saken har vært forhåndsvarslet på Sel Fjellstyre sine hjemmesider. 

 

VURDERING: 

 

Fjerning av de to siste setningene i § 7. Oterfiske. "I garnsesongen er det bare tillatt med 

oterfiske mellom kl 10.00 og kl 17.00. I alle andre vann i statsallmenningen er oterfiske 

forbudt." Ny § 7 blir etter dette lydende slik: 

 

§7. Oterfiske 

Det er tillatt med oterfiske hele sesongen på alle vann der det er tillatt med garnfiske, samt 

Olastjern. 

 

Det ansees at fiskerne tar såpass hensyn til hverandre at det vil skape lite problemer at noen 

fisker med oter selv om det står garn i et vann. Mange andre fjellstyrer praktiserer dette på 

lignende måte. 

 

Endringer i § 9.  

Endring for Vålåsjøen. I dag er det tillatt med 6 stk 35 mm garn pr fisker. Det foreslås å gå 

tilbake til 3 stk 35 mm garn pr fisker slik det var tidligere. Prøvefiske sommeren 2016 viste at 
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det var lite stor fisk i vannet. Mye av årsaken til dette er at det fiskes såpass mye, at fisken blir 

tatt ut før den kommer opp i stor størrelse. 

 

Endring for Heimtjønn. Her er det bra med stor fisk som holder nede mesteparten av den 

naturlige rekrutteringen og mye av fisken som årlig blir satt ut. Fisken er såpass stor at den 

ikke går i 35 mm som er tillatt maskevidde i dag. Det forslås derfor at hver fisker kan sette 2 

stk 39 mm i tillegg til de 2 stk 35 mm som er tillatt i dag. 

 

For Rondvatnet og vanna i Illmanndalen er det kun 24 mm maskevidde som er tillatt. Her bør 

det også tillates mindre maskevidder, fordi garnfiskerne kan ha ønske om å sette noen 

småmaska garn for tynningsfiske. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre gjør følgende endringer på fiskereglene i Sel og Nordre Kolloen 

statsallmenninger: 

 

Ny §7 Oterfiske. 

Det er tillatt med oterfiske hele sesongen på alle vann der det er tillatt med garnfiske, 

samt Olastjern.  

 

Endringer § 9. Garnfiske. 

Vålåsjøen antall garn 3 stk 35 mm 

Heimtjønn antall garn 2 stk 35 mm og 2 stk 39 mm. 

Rondvatnet 24 mm eller mindre. 

Vatna i Illmanndalen 24 mm eller mindre. 

 

Saken legges ut til offentlig ettersyn med 3 ukers frist til å komme med merknader. 

Merknader sendes Sel Fjellstyre, Botten Hansen gt.9, 2670 Otta 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 Sel Kommune 
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INNSPILL FRA VILLY GIVERHAUG ANG. FREMRE GJETARBU. 

 

Fremre gjetarbu blir benyttet av reinsjegerne som overnatting/tilholdssted under reinsjakta. 

Både Fjellstyret og reinsjegerne ser det som hensiktsmessig at gjetarbua i størst mulig grad 

blir brukt til overnatting, fremfor å ha en spredning av telt i området. Fjellstyret har mottatt et 

innspill fra Villy Giverhaug på vegne av flere reinsjegere, der de ønsker å bidra til å sette bua 

i bedre stand/rive og bygge ny bu. Se ellers vedlagte brev. 

 

VURDERING: 

 

Bua har vært oppgradert noe de senere årene, senest i 2015 da det ble satt inn nye vinduer og 

ordnet med køyesenger osv. En del renovering står fortsatt på vent, mye grunnet fjellstyrets 

anstrengte økonomi. Dette gjelder særlig taket, men også golvet bør skiftes ut. Å rive hele bua 

for å sette opp en ny vil være mindre aktuelt. Med tanke på kostnadene, vil dette ligge svært 

langt frem i tid. Det mest nærliggende er å ta renoveringen etappevis. For 2017 bør det satses 

på å få inn ny ovn/bytte rør, og gjøre noe i forhold til uthuset innvendig, samt beise dette. I 

tillegg bør det gjøres et kostnadsoverslag på skifte av tak på selve bua, slik at dette kan 

gjennomføres i løpet av 2018. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre ser positivt på innspill fra reinsjegerne i Sel angående fremre gjetarbu. 

Fjellstyret tar initiativ til et møte med gruppen av reinsjegere som kom med innspillet, 

for å planlegge fortløpende renovering av bua.  

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 Villy Giverhaug 


