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Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret(i nye lokaler 
på Sel skole) tirsdag 16.11 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 
 
 
Følgende saker skal behandles: 
 
Sak.nr. Overskrift Merknad 
24/21 Søknad om fremføring av strøm Rondvassbu turisthytte. Høring 
25/21 Søknad om fremføring av strøm til Bjørnholia turisthytte. Høring 
26/21 Søknad om utvidelse av Bjørnhollia turisthytte. Høring 
27/21 Regler for inngjerding av fritidsfester på statsallmenningene 1. gangs behandling. 
28/21 Beitevedtekter for Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger. 2. gangs behandling. 
29/21 Behandling av klage på fjellstyrets vedtak i sak 24/21.  
30/21 Henvendelse fra Sel Kommune ang. bruk av el-motor på vann.  
31/21 Feste nr. 124 Rønningseter status.  
32/21 Søknad om ny bru over ula DNT. Høring 

   
   

Referatsaker 
 
 
 
 
 
 
Per Erik Sannes 
Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Sak 24/21 
 
Søknad om fremføring av strøm til Rondvassbu turisthytte. 
 
DNT søker om å få fremføre strøm til Rondvassbu. DNT ønsker å skifte ut alle diselaggregat 
på sine turisthytter. Det sees på ulike løsninger som solcelle, mikro-kraftverk o.l. Når det 
gjelder Rondvassbu mener DNT at den beste løsningen er å grave grøft i eksisterende vei. 
Statskog som grunneier har bedt om fjellstyrets uttalelse i.h.t. Fjellovens § 12. 
 
VURDERING: 
 
I tråd med et mer bærekraftig reiseliv, ønsker DNT å bytte ut diesel aggregat som en 
forurensende energikilde med strømkabel. Nåværende veitrase benyttes som kabelgrøft. I 
tillegg blir det satt opp en transformatorkiosk ved Turisthytta. 
 
Det vil være en god løsning for energitilgang til turisthyttene at man benytter strømkabel der 
denne kan legges i eksisterende vei, og at transformatorkiosk legges tett opp til turisthyttene. 
 
FORSLAG TIL UTTALELSE: 
 
Sel Fjellstyre har ingen merknader til at DNT får legge strømkabel i eksisterende veitrase, og 
at transformatorkiosk legges i tilknytning til turisthytta.  
 

--o-- 
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Sak 25/21 
 
Søknad om fremføring av strøm til Bjørnhollia turisthytte. 
 
DNT søker om å få fremføre strøm til Bjørnhollia. DNT ønsker å skifte ut alle diselaggregat 
på sine turisthytter. Det sees på ulike løsninger som solcelle, mikro-kraftverk o.l. Når det 
gjelder Bjørnhollia mener DNT at den beste løsningen er å grave grøft i eksisterende vei. 
Selve veien ligger i Folldal, mens turisthytta ligger på statsallmenning i Sel.  
Statskog som grunneier har bedt om fjellstyrets uttalelse i.h.t. Fjellovens § 12. 
 
VURDERING: 
 
I tråd med et mer bærekraftig reiseliv, ønsker DNT å bytte ut diesel aggregat som en 
forurensende energikilde med strømkabel. Nåværende veitrase benyttes som kabelgrøft. I 
tillegg blir det satt opp en transformatorkiosk ved Turisthytta. 
 
Det vil være en god løsning for energitilgang til turisthyttene at man benytter strømkabel der 
denne kan legges i eksisterende vei, og at transformatorkiosk legges tett opp til turisthyttene. 
 
FORSLAG TIL UTTALELSE: 
 
Sel Fjellstyre har ingen merknader til at DNT får legge strømkabel til Bjørnhollia såfremt de 
får tillatelse fra Folldal, og at transformatorkiosk legges i tilknytning til turisthytta.  

 
--o-- 
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Sak 26/21 
 

Søknad om utvidelse av Bjørnhollia turisthytte. 
 
DNT søker om å få bygge på Bjørnhollia turisthytte med 52 – 53 m2 til ny stue, da de mener   
dagens stue ikke har nok kapasitet i forhold til antallet soveplasser. Statskog som grunneier 
har bedt om fjellstyrets uttalelse i.h.t. Fjellovens § 12. 
 
VURDERING: 
 
Turisthytta ligger inntil Rondane nasjonalpark og dagens ferdsel ut fra hytta har en barriere 
effekt for reines mulighet for nord – sørtrekk. Vi er i sluttfasen av rulleringen for 
forvaltningsplanen for Rondane, og arbeidet med villreinnormen for Rondane. Det vil være 
svært uklokt å tillate tiltak og utbygging både i verneområde og i områder som grenser inntil 
og har stor påvirkning på verneområdet før disse prosessene er gjennomført. At 
overnattingskapasiteten er større enn det spisestuen er bygd for, bør kunne søkes løst uten 
utvidelse av bygningsmassen.  
 
FORSLAG TIL UTTALELSE: 
 
Vi er i sluttfasen av rulleringen for forvaltningsplanen for Rondane, og arbeidet med 
villreinnormen for Rondane. Det vil være svært uklokt å tillate tiltak og utbygging både i 
Rondane nasjonalpark og i tilgrensende områder, som har stor påvirkning på verneområdet, 
før disse prosessene er gjennomført. Sel Fjellstyre ber Statskog legge saken i bero til disse to 
prosessene er gjennomført. 
 
 

--o-- 
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Sak 27/21(tidl. Sak 23/21). 
 

Inngjerding i statsallmenning. 
 
På statsallmenning er det ikke tillatt å gjerde inn fritidsfester. Dette står i festekontraktene. De 
senere årene har det blitt en økende grad av beitedyr på statsallmenning, særlig gjelder dette 
fe. Til tider skaper dette konflikter i forholdet mellom beitedyr og hytteeiere. For å komme 
konfliktene i forkant har Statskog inngått avtaler med bla. Dovre, Vågå, Lesja og Lom 
fjellstyrer. Det er utarbeidet retningslinjer for inngjerding på disse statsallmenningene. 
Statsallmenningene i Sel har de samme utfordringene. Sel Fjellstyre har sammen med 
beitelagene vurdert om det er ønskelig å gå bort fra gjeldene praksis med forbud mot 
inngjerding av fritidsfester, og gå inn på samme regelverk. 
 
Fjellstyre har sendt saken til beitelagene og landbrukskontoret for Sel og Vågå. Vi har ikke 
mottatt annet enn positive tilbakemeldinger. Fjellstyre skal gjøre vedtak etter Fjellovens § 12, 
og legge saken ut til offentlig ettersyn i 3 uker. 
 
VURDRERING: 
 
For å unngå unødige konflikter bør fjellstyre vedta regler for inngjerding som samsvarer med 
det som bli brukt i Dovre, Vågå, Lesja og Lom. Det er viktig at inngjerdingen utføres på en 
slik måte at de ikke er til skade for beitedyr og vilt. I tillegg til krav om tregjerde er det 
spesifisert utforming som høyde avstand mellom gjerdebord osv. Inngjerding skjer etter 
søknad og godkjennes kun der det er et behov, dvs. der det er beitedyr og fortrinnsvis storfe. 
Statskog kan kunne kreve gjerdet fjernet, om det ikke lenger er noe behov. F.eks. at 
beitebruken i området opphører. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Regler og retningslinjer for gjerde rundt fritidshytter i Sel og Nordre Kolloen 
statsallmenning, i Sel kommune.  
 
Fastsatt med hjemmel i fjellovens §12  
Etter søknad kan Statskog i samråd med fjellstyre gi grunneiers tillatelse til inngjerding av 
fritidshytter i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning, på følgende vilkår:  
 
1. Det kan gjerdes inntil 50 løpemeter gjerde, gjerdet skal være festet i bygg på festetomta i minst en 
ende.  
2. Rekkverk på terrasse/veranda som er godkjent etter plan og bygningsloven regnes ikke med i 
antall meter gjerde.  
3. Det er kun tillatt å bruke gjerde av treverk, dvs. skigard, stakitt eller lignende. Trådgjerde av enhver 
art er forbudt ut fra dyrevernhensyn.  
4. Maksimal lysåpning mellom bord på stakittgjerde/skigard er 7 cm. Gjerde kan være inntil 100 cm. 
høyt.  
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5. Søknaden skal inneholde navn på fester, festenummer, målsatt skisse som viser bebyggelsen og 
hvor gjerdet er tenkt satt opp, videre en begrunnelse for hvorfor areal ønskes inngjerdet.  
6. Det skal sikres fri ferdsel for dyr og folk etter faste råk.  
7. Gjerder som ikke er satt opp i henhold til disse regler vil bli krevd fjernet på festers bekostning. 
Dette gjelder også allerede oppsatte gjerder som ikke er godkjent av Statskog  
8. Oppsetting av gjerder rundt fritidshytter i verneområder forutsetter godkjenning fra 
vernemyndigheten.  
9. Statskog kan kreve godkjent oppsatt gjerde fjernet dersom det ikke lenger er behov eller andre 
forhold gjør dette nødvendig for grunneier.  
 

--o-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Styre, råd,utv. m.v.: 
 
SEL FJELLSTYRE 
 

Møtested: 
 
Fjellstyrekontoret 

Møtedato:       
 
 
16.11.2021 
                

 

Side 7 av 12 
 

Sak 28/21(tidl. Sak 20/21). 
 

Beitevedtekter for Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger. 
 
Sel Fjellstyre har ikke tidligere hatt beitevedtekter. Beitetrykket i de to statsallmenningene 
fjellstyre forvalter er økende. For å kunne styre beitebruken på en god måte bør fjellstyre 
vedta beitevedtekter slik de fleste andre fjellstyrene har. Forslaget til beitevedtekter har vært 
til gjennomsyn hos de aktuelle beitelagene, og leder og sekretær har hatt møte med lederne i 
beitelagene. Forslaget ble justert noe i forhold til de innspill som har kommet. 
 
Fjellstyrets vedtak (sak 20/21) har ligget ute til offentlig ettersyn, og det er ikke kommet 
merknader til vedtaket. Fjellstyret skal gjøre endelig vedtak i saken. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Beitevedtekter for Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger. 

Sel Fjellstyre har i møte 16.11.2021(sak28/21) vedtatt vedtekter for beitebruk i Sel og Nordre 
Kolloen statsallmenning, i henhold til Fjellovens §§15 og 16. 

1.Generelt 

§1 

Jordbrukere med beiterett i Sel og/eller Nordre Kolloen statsallmenning har rett til å beite 
med så stor buskap som han/hun kan vinterfø på eiendommen som beiteretten tilhører. 

§2 

Fjellstyret kan gi tillatelse til at det beites med større buskap enn nevnt i §1, når det skjer 
uten skade for andre bruksberettigede. 

§3 

Fjellstyret kan avgrense tallet på beitedyr i de enkelte beiteområder, samt fastsette hvor de 
enkelte drifter skal foregå. Landbrukskontoret definerer antallet beitedyr det enkelte 
beiteområde kan tåle. 

§4 

Så langt det er beite i statsallmenningen som ikke blir benyttet av bruksberettigede, kan 
fjellstyret under tilsvarende forutsetninger som nevnt i §2, gjøre vedtak om å gi andre – også 
ikke beiteberettigede – høve til å nytte dette beitet, mot beiteleie og vilkår som blir fastsatt 
etter avtale. 
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§5 

Beitebrukere bør organisere seg i beitelag. Alle beitelag og enkeltbrukere som skal beite i 
allmenningen skal registreres hos fjellstyret. 

§6 

Løsbeiting kan tillates for alle dyreslag etter nærmere avtale med fjellstyret. 

§7 

Det er fastsatt følgende begrensninger i beitetider for Sel og Nordre Kolloen 
statsallmenninger. Tidligste slippdato er 1 juni og siste dag i beitesesongen er satt til 15 
september. 

All hovedinnsanking skal være avsluttet den 15 september, men eventuell ettersanking kan 
foregå etter denne datoen. Beitebrukerne og beitelagene organiserer dette selv. 

Er ikke hovedsanking avsluttet innen fastsatt dato kan fjellstyret sette inn tiltak med 
innsanking og nedkjøring av dyr på eiers bekostning. 

§8 

Salting skal kun forekomme på saltplasser godkjent av fjellstyret. All utkjøring av salt skal 
varsles til fjellstyret i forkant av kjøringen. 

§9 

Forventet antall beitedyr av hvert slag, slippsted og kontaktperson/gjeter meldes inn til 
fjellstyret innen 25.mai hvert år. Resultatet etter beitesesongen skal rapporteres til fjellstyre 
etter endt sesong. 

§10 

For brudd på beitevedtektene, og beite uten beiterett, vises det til §37 i Fjelloven. 

2.Områdespesifikt 

§11 

I den skogkledte delen av Nordre Kolloen statsallmenning (Kringsetra – Holsetra - Raphamn) 
er det gårdene sør for Otta og sør for Otta elv, samt Blekastad som har beiterett i henhold til 
høyfjellskommisjonen.  

 

--o-- 
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Sak 29/21(tidl. Sak 24/21). 
 

Behandling av klage på fjellstyrets vedta i sak 24/21. 
 
Fellessetra ved 3 av medlemmene klaget på fjellstyrets vedtak i sak 24/21. 
 
«Sel Fjellstyre henstiller Statskog SF til å si opp festekontrakten på feste 33 Grønbakkane 
fellesseter, og dele ut det inngjerdede området som tilleggsjordparseller. Tidligere utvist 
skogsområde som ble utvist i 1998, men som ennå ikke er tatt i bruk eller inngjerdet, utvises 
ikke. I Nordre Kolloen statsallmenning er det tilstrekkelig med inngjerdede kveer som har, 
eller vil falle i det fri i årene som kommer. Så tilgangen på tilleggsjord bør være dekket for de 
som har behov for dette». 
 
VURDERING: 
 
Fjellstyret må ta skylden for at denne saken kom noe feil ut. Fjellstyret burde ha innlemmet 
medlemmene av fellessetra før vedtaket ble gjort. Det burde vært presisert at dagens 
medlemmer selvsagt skulle fortsette den bruk som ligger innenfor kontrakten, og ut ifra 
behov. Fjellstyre ønsket at det ble inngått ny festekontrakt mer i tråd med dagens 
festekontrakter som Statskog benytter. Denne kunne være tuftet på gjeldene avtale, eller 
enkeltstående avtaler basert på parseller.   
 
I etterkant av innkommet klage har fjellstyret og andelseierne på fellessetra vært på befaring 
på fellessetra, og kommet i dialog om videre bruk av arealene. Medlemmene i fellessetra er 
bedt om å komme med et forslag til ny festeavtale. 
 
 FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Sel fjellstyre ser at saken er kommet uheldig ut, men at man i samarbeid med medlemmene i 
fellessetra og Statskog kan få på plass en ny festekontrakt, mer i tråd med det som er vanlig i 
dag. Fjellstyret avventer forslag til kontrakt fra medlemmene i fellessetra. 
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Sak 30/21. 
 

Henvendelse fra Sel Kommune om bruk av el-motor på mindre 
vann. 
 
Bruk av motor på vann er etter dagens regelverk lovlig på vann over 2 km2. Kommunen kan 
når det foreligger særlige grunner åpne for bruk av el-motor på båter, såfremt det er vurdert 
hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, med særlig vekt på hekkeområder 
(motorferdselloven § 5). Kommunen kan gjennom forskrift gi slik adgang på enkelt vann 
under 2 km2. 
 
Sel kommune har forspurt fjellstyret om det er noen vann under 2 km2 i statsallmenningen det 
er et særskilt behov for å åpne for bruk av el-motor på båt. 
 
VURDRING: 
 
I statsallmenningene har vi Furusjøen der det er tillatt med motor, med bakgrunn i areal, ellers 
kun mindre vann utenfor nasjonalparken. Vi har gitt dispensasjon til bruk av motor i 
enkelttilfeller, f.eks. ved restaureringsarbeid på hytter. Noe særskilt behov for å forskriftsfeste 
generell bruk av el-motor på noe enkeltvann er det ikke. Det har heller ikke innkommet ønske 
om å åpne for dette.   
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Sel Fjellstyre er opptatt av at det skal være enkelt å få dispensasjon for bruk av motor også på 
mindre vann dersom det er et behov, for eksempel ved restaureringsarbeid. Fjellstyret er ellers 
av den mening at det innen statsallmenningen ikke er noen vann hvor det i dag ikke er tillatt 
med motor, som det er særskilt grunn for å åpne for bruk av el-motor. 
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Sak 31/21. 
 

Feste nr. 124 Rønningen seter status. 
 
Rolf Nyman eier av seter på feste 124 har søkt Statskog om grensejustering av seterkvea, slik 
at alle bygningene på setra kommer innenfor festet areal. I den forbindelse ønsker Statskog at 
Fjellstyret bestemmer status på setra, dvs. om den regnes for i bruk eller om den har falt i det 
fri.  
 
VURDERING: 
 
I Fjellovens § 22 der det heter: 
 
Rett til oppteken seter med setervoll og tilligjande kulturbeite fell bort: 
 

1. Ved oppgjeving utan atterhald. 
2. Når setra i et samanhengande tidsrom av 20 år ikkje har vore i bruk som seter. 

 
Å være i bruk i denne sammenheng innebærer at setervollen er inngjerdet og blir høstet eller 
benytta til beite ut fra det gårdsbruket setra tilhører. Om jorda er leid bort eller benyttes av 
annen bruker regnes dette som ikke i bruk ut ifra gårdsbruket.  
 
Et vesentlig element er at det har vært jordbruksmessig drift på bruket setra er knyttet opp 
imot de siste 20 årene. Nymann har pr. telefon informert om at han hadde egne kalver på kvea 
i 2004. 
 
Setra har tidligere vært behandlet sist i sak 34/03 og 41/03. Der ble frifallsvedtaket påklaget 
og klager fikk medhold, bla. med bakgrunn i at han fra 2003 skulle høste kvea selv til inntekt 
for gårdsbruket.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Sel Fjellstyre vedtar følgende status på Rønningen seter feste nr. 124. Setra er ikke i bruk, 
men faller ikke i det fri før i 2024. Vedtaket er gjort med bakgrunn i fjellovens § 22. 
Fjellstyret har ingen innvendinger til omsøkt grensejustering, slik at alle bygningene på setra 
kommer innenfor det festede arealet. 
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Sak 32/21. 
 

Søknad om ny bru over Ula, DNT. 
 
DNT søker Statskog om å få bygge ny bru over Ula. Statskog som grunneier har bedt om 
fjellstyrets uttalelse i.h.t. Fjellovens § 12. Se vedlegg. 
 
VURDRING: 
 
Statskog har besluttet å rive eksisterende bru over Ula, da det foreligger en tilsynsrapport som 
konkluderer med at denne ikke er sikker. Brua ble satt opp i forbindelse med steinuttaket som 
var på Spranget for lenge siden.  
 
DNT argumenterer for at dette er eneste godkjente trase for transporten vinterstid. 
Motorferdsel på statsallmenning er det Fjellstyret som gir tillatelse til etter Fjellovens § 12. 3 
ledd. «Rett til å forby motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til 
fjellstyret». I tillegg må det innhentes tillatelse fra vernemyndighetene. På dette punktet er det 
uproblematisk å godkjenne ny trase, da fjerning av brua vil styrke verneformålet. 
 
Sel Fjellstyre har i samarbeid med beitenæringen funnet løsning for deres behov, ved en ny 
bru, som ligger ute i beitesesongen og tas inn etter nedsanking. Det er ikke eksisterende 
merkede stier på nordsiden av Ula. DNT har derfor ikke behov for bru på barmark. 
 
Vinterstid er det to løsninger for transporten til Rondvassbu. Transporten til Rondvassbu går 
over nybygd bru ved lurven, og følger skiløypetrase mot Per-Gynt hytta til der eksisterende 
skiløype tar av til rondvassbu. Alternativt kan det opprettes en ny trase på vestsiden av ula 
etter passering av lurven brua. 
 
FORSLAG TIL UTTALELSE: 
 
Sel Fjellstyre mener ny bru til beitenæringen som ligger ute i beitesesongen, dekker deres 
behov. Transport til Rondvassbu dekkes av nybygd bru ved lurven, for deretter å følge 
eksisterende skitrase på vestsiden av ula til Rondvassbu. Fjellstyret ser ikke at DNT har behov 
for å tillate bygging av ny bru over ula ved Spranget. Brua slik den ligger i dag genererer 
såpass stor trafikk på barmark, at det er til hinder for villreinens mulighet til å trekke nord – 
sør. Bygging av ny bru vil komme i konflikt med verneformålet. Så lenge det er alternative 
løsninger bør disse prioriteres, og det bør ikke tillates bygging av ny bru som omsøkt. 


