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Det innkalles til fjellstyremøte på Sel Kommunehus tirsdag 11.2. 

kl. 19.00   
Medlemmer: Varamedlemmer: 

Knut Erik Ulen, 2672 Sel Jan Ingar Formo, 2670 Otta 

Erlend Dokken, 2672 Sel Atle Bråtet,  2670 Otta 

Jan Olav Solstad, 2670 Otta Egil Skredemellem, 2670 Otta 

Oddny Teighagen, 2670 Otta Therese A. Uldalen, 2670 Otta 

Tone Bulling, 2670 Otta Anne Britt Bismo, 2670 Otta 

 

Vararepresentantene møter bare hvis de faste medlemmene ikke kan. Eventuelle frafall meldes 

sekretær så snart som mulig. 

 

Andre: 

Per Erik Sannes 

Kai Rune Båtstad 

 

Følgende saker skal behandles: 

 

Sak.nr. Overskrift Merknad 

1/20 Kjøp av ny snøscooter.  

2/20 Ordning med tildeling av reinskort - førstegangssøkere.  

3/20 Søknad om ultraløp. Høring 

4/20 Valg representant og vara Villreinutvalget for Rondane Nord  

5/20 Forslag til representant fra Fjellstyrene i Rondane til Rådgivende 

utvalg for Rondane og Dovre nasjonalparker. 

 

 

Referatsaker 

 

Per Erik Sannes 

Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Sak 01/20 

 

Kjøp av ny snøscooter. 

 
Fjellstyret har i dag 2 snøscootere, en forholdsvis ny, innkjøpt i 2018, og en gammel 2003 

modell. Den gamle snøscooteren har fram til i dag fungert med årlige reparasjoner. Våren 

2019 gikk girkassa i stykker og scooteren ble tauet fram til Mysuseter. Meningen var å 

reparere/erstatte girkassa. Nå viser det seg at også variatoren bør skiftes. Dette til sammen vil 

føre til store utgifter.  

 

Fjelloppsynet i Sel er avhengig av å ha 2 scootere som fungerer i vinter/vårhalvåret for å få 

utført sitt arbeid. Det er viktig at man ikke blir hemmet av reparasjoner og driftsstans i den 

mest hektiske perioden på våren. Dette har vært et vedvarende problem. Av sikkerhetsmessige 

grunner er det viktig at det benyttes to scootere ved arbeid i de fjellområdene vi opererer i. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Fjellstyreleder og daglig leder får fullmakt til å kjøpe inn ny snøscooter med en øvre ramme 

på kr 150 000 inkludert moms. 
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Sak 02/20(tidl. Sak 14/18) 

 

Justering av ordningen med tildeling av reinskort til førstegangssøkere. 
 

Sel fjellstyre har en ordning med at førstegangssøkende innenbygds reinsjegere får tildelt fritt 

under 50kg om de søker nord for ula og simle/fritt under 40kg sør for ula. Tidligere fikk 

førstegangssøkende sør for ula tildelt somle/fritt under 40kg og kalv, men i 2019 ble det 

vedtatt å tildele kun simle/fritt under 40kg til førstegangssøkere sør for ula. Både sør og nord 

for ula tildeles disse kortene samlet for å begrense antallet jegere, som igjen gir en roligere og 

bedre jakt. Argumentet for å tildele førstegangssøkere kun simle/fritt under 40kg, var at dette 

ofte var studenter med begrenset tid til å jakte. Vi ser i ettertid at vi fikk en utilsiktet effekt 

ved at det ble mange egne kalvekort etter trekningen. De fleste førstegangssøkende søker sør 

for ula.  

 

Vi forventer en vesentlig høyere kvote i Vulufjellområdet, dette vil medføre en økning i jegere 

og det vil derfor være hensiktsmessig å slå sammen simle/fritt under 40kg og kalvekortene 

også med bakgrunn i dette. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre går tilbake til tidligere ordning med tildeling av Fritt dyr under 50kg til 

førstegangssøkere nord for ula og tildeling av Simle/fritt dyr under 40kg+kalv til 

førstegangssøkere sør for ula. 
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Sak nr. 03/20 

 

Søknad om ultraløp. 
 

En gruppe løpere fra Folldal søker om å få arrangere et «ultraløp» i Rondane. Deltagerantallet 

er anslått til mellom 50 og 150 stykker.  Løpet er fordelt på 2 distanser der den korte går i 

traseen til det lengre løpet. Datoen blir 15.8, og traseene er lagt til DNT sitt merka fotrutenett. 

Statskog ber om innspill fra fjellstyre i.h.t. Fjellovens §12, om tiltaket er til vesentlig skade 

eller ulempe for bruksrettene. Se ellers vedlagte søknad. 

 
 

VURDERING: 

 

Vernemyndighetene 

Arrangementet skal foregå på merkede stier og er derfor ikke søknadspliktig når det gjelder 

organisert ferdsel etter vernebestemmelsene. Søknaden blir derfor ikke behandlet av 

nasjonalparkstyret for Rondane-Dovrefjell.  
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Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten  

Løpet vil gå inn i Nasjonalt villreinområde som er definert som spesielt viktige områder for 

villrein, både i Rondane og Sølenkletten. I retningslinjene for nasjonalt villreinområde heter 

det bl.a. at «Større arrangement, konkurranser, aktiviteter og lignende skal legges til 

områder, traséer og tider der de kommer i minst mulig konflikt med villrein, og der de kan 

skape størst mulig ringvirkninger for lokalsamfunnet». 

 

Statskog som grunneier har mulighet til ikke å gi tillatelse til organisert ferdsel på sin grunn, 

med bakgrunn i at dette går utover bruksrettene. All form for fysisk merking må også ha 

tillatelse fra grunneier. I tillegg heter det i formålsparagrafen til Statskog at de skal drive et 

aktivt naturvern. 

 

Etter erfaringer med lignende idrettsarrangement vil dette medføre mye aktivitet i forkant av 

selve løpsdagen. De fleste som ønsker å delta vil foreta en eller flere turer for å besiktige 

løypa, slik at de er best mulig forberedt til selve løpet. For de bruksberettigede når det gjelder 

jakt er allerede mulighetene til å utøve denne retten sterkt begrenset i denne delen av 

Rondane, slik at ytterligere aktiviteter som virker negativt inn på reienes områdebruk vil være  

negativt lokalt. Den østre trekkpassasjen der dyrene trakk etter at den vestre passasjen ble 

stengt, er kanskje lettere å få i gang igjen. Fra de radiomerkede simlene ser vi at stiene og 

veien til Bjørnhollia stopper Vulufjell-reinen fra å trekke nordover. Et idrettsarrangement, 

som kanskje blir årlig, vil medføre nok et hinder for det østlige trekket, og villreinens bruk av 

disse områdene. I tillegg vil dette skape presedens, og det vil være vanskelig å ikke tillate 

andre lignende arrangementer om søknaden godkjennes.  

 

Om DNT sine sommermerkede fotruter skal gi klarsignal for alle sommeraktiviteter, vil dette 

medføre at man bør ta hele fotrutenettet opp til revisjon, da andre aktiviteter langs disse stiene 

ikke var vektlagt i beslutningsgrunnlaget da de ble godkjent. 

 

FORSLAG TIL UTTALELSE: 

 

Sel Fjellstyre mener at en økt aktivitet i de østlige områdene av Rondane vil være negativt for 

de bruksberettigede reinsjegerne i Rondane sin mulighet til å utøve bruksretten. Her hadde vi 

den siste trekkaktiviteten for villrein nord – sør for stammene i Vulufjell og Nord for ula. 

Situasjonen i dag er at rein er forhindret i å benytte disse områdene som trekk-korridor. 

 

Med de utfordringene villrein i Rondane har med fotråte, er det viktig å ikke tillate ytterligere 

aktiviteter som begrenser reinens muligheter til å trekke og beite spredt.   

 

Sel Fjellstyre anbefaler Statskog å avslå søknaden. 

 

Fjellstyret reagerer også på at det reklameres for løpet før tillatelse fra grunneier er gitt: 

https://www.kondis.no/naa-kan-du-loepe-ultraloep-i-rondane-50-miles-og-100-miles-15-

august.6278886-127695.html 

 

https://www.sidespor.net/konkurranser/rondane-100 

https://www.kondis.no/naa-kan-du-loepe-ultraloep-i-rondane-50-miles-og-100-miles-15-august.6278886-127695.html
https://www.kondis.no/naa-kan-du-loepe-ultraloep-i-rondane-50-miles-og-100-miles-15-august.6278886-127695.html
https://www.sidespor.net/konkurranser/rondane-100
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Sak nr. 04/20 

 

Valg av representant og vara til villreinutvalget for Rondane 

Nord. 
 

Styret i Villreinutvalget for Rondane Nord består av 2 representanter fra Dovre (1 fra Dovre 

Fjellstyre og 1 fra de private), 1 representant fra Folldal (Folldal Fjellstyre), 1 representant fra 

Nord og Sør Fron (Vulufjell Fjellstyre) og 1 representant fra Sel (Sel Fjellstyre). Representant 

og vara velges for 2 år av gangen. 

 

Fra Sel har Jan Olav sittet som representant med Kari Svelstad som vara. Representanten fra 

Sel har vært nestleder i utvalget inneværende periode, samt sittet i styringsgruppa for FOU-

merkeprosjektet for villrein i Rondane Nord og som leder i Villreinforum (villreinutvalgene 

fra Rondane Nord, Rondane Sør, Sølenkletten og Villreinnemda), der han har representert 

villreinutvalget. 

 

Representanten fra Sel med vara er på valg på årsmøtet som vanligvis blir avholdt i april. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Saken legges fram uten innstilling. 
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Sak 05/20 

 

Forslag til representant til rådgivende utvalg for Rondane-Dovre. 
 

Tidligere hadde man et rådgivende utvalg for Rondane – Dovre nasjonalparker. Dette ble ikke 

videreført etter at nasjonalparkene fikk lokal forvaltning med nasjonalparkstyre. Det 

rådgivende utvalget var bredt sammensatt av representanter fra ulike interesse grupper som 

reiseliv, villrein, beite, velforeninger, naturvern osv. Det har over flere år vært etterlyst å få 

dette i gang igjen. Utvalget har ett til to møter i året og diskuterer ulike overordnede temaer 

som gjelder nasjonalparkforvaltningen. 

 

Fjellstyrene i Rondane (Dovre, Folldal, Sel, Vulufjell, Ringebu og Øyer) har hatt en felles 

representant i dette utvalget, når dette var i drift var dette Jan Olav Solstad. 

 

Nasjonalparkstyret ber om at fjellstyrene i Rondane sender forslag om representant med vara 

til rådgivende utvalg. Det bes om at det sendes inn forslag på en mann og en kvinne. 

 

Selve valget på representant blir gjort på et møte i fjellstyrene i Rondane i forbindelse med 

kurset for nye fjellstyremedlemmer 19-20.2. De ulike fjellstyrene bestemmer selv om de vil 

fremme en kandidat. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Saken legges fram uten innstilling. 


