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Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 16.9.
kl. 19.00
Medlemmer:
Knut Erik Ulen, 2672 Sel
Erlend Dokken, 2672 Sel
Jan Olav Solstad, 2670 Otta
Oddny Teighagen, 2670 Otta
Tone Bulling, 2670 Otta

Varamedlemmer:
Jan Ingar Formo, 2670 Otta
Atle Bråtet, 2670 Otta
Egil Skredemellem, 2670 Otta
Therese A. Uldalen, 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.
16/20
17/20
18/20
19/20

Overskrift
Bruk av Veslelegeret – retningslinjer.
Seter falt i det fri feste nr. 119.
Søknad om ny skiløypetrase Furusjøen.
Søknad fra Bjørn Sæta om påbygg av fiskebu.

Referatsaker
Per Erik Sannes
Daglig leder Sel Fjellstyre
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Sak 16/20

Bruk av Veslelegeret – retningslinjer.
Veslelegeret er Sel Fjellstyre sin oppsynsbu sør for Ula. I 2007 ble det gjenopptatt beiting
med fe og sau i Musvordalen, og beitelaget meldte da inn et behov for husvære for gjeter.
Fjellstyre vedtok da at beitelaget kunne benytte bua i beitesesongen t.o.m. 19.8, mot en årlig
leie, for å dekke ved og gass.
Etter at beitinga ble gjenopptatt med en sauebesetning og en besetning med fe er det nå økt til
3 besetninger med sau og en med fe. Dette medfører en økt aktivitet og bruk av bua.
Fjellstyreleder og sekretær hadde et møte med formann i Mysuseter og Kampen beitelag og
Formann i Sel sau og geit, for å få innspill til nye retningslinjer.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Retningslinjer for bruk av Veslelegeret for Mysuseter og Kampen beitelag.
Bua kan benyttes av beitelaget i beitesesongen tom 19.8, i tidsrommet onsdag – torsdag.
Fredag -mandag. Sanking som foretas etter 19.8 foretas samlet, og om mulig i ukedagene.
Fjelloppsynet benytter bua mandag – onsdag og torsdag – fredag. Fjelloppsynet benytter bua
hele reinsjakta.
Oppsynet og gjeter/beitelag tar kontakt ved ekstraordinære situasjoner og ved særlige behov.
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Sak 17/20
SETER FALT I DET FRI FESTE NR 119.
Seterkvea på feste nr. 119, tilhørende Helge Bakken, har ikke vært i bruk av setereier de siste
20 årene. Dette er også bekreftet av Helge Bakken ved telefonsamtale med Fjelloppsynet. Sel
Fjellstyre har som oppgave sammen med Statskog å holde seterregisteret oppgradert i.h.t.
lovverket(Fjelloven og Seterforskriften).
Fjellstyret skal gjøre vedtak om setra har falt i det fri.
VURDERING:
Bakken seter må sies å ha falt i det fri etter 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.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre vedtar at Bakken seter feste nr. 119 har falt i det fr. Vedtaket er gjort med
bakgrunn i at setra ikke har vært i bruk på 20 år(Fjellovens §22).
Vedtaket kan iflg. §28 i Forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og
sendes Sel Fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Partene har rett til innsyn i
dokumenter jfr. Forvaltningslovens § 18 og 19.

Side 3 av 8

Styre, råd,utv. m.v.:

Møtested:

Møtedato:

SEL FJELLSTYRE

Fjellstyrekontoret

16.9.2020

Sak 18/20
SØKNAD OM NY SKILØYPETRASE FURUSJØEN.
Foreningen Skiløyper på Mysuseter søker Statskog om å få hogge trase til ny skiløype
parallelt med Furusjøveien. Det foreligger et forslag til trase som ble gått opp av Sel
Kommune, Statskog, Sel Fjellstyre mfl. Fjellstyret skal gi uttale i saken før Statskog gjør
vedtak etter Fjellovens § 12.
Fjellovens § 3.
Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen
så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal atbeide for å sikre at
allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på
naturvern- og friluftsinteressene.
Sel Fjellstyre behandlet deler av strekningen i sak 14/14, det var den gang Furusjøvegen SA
som søkte om å få legge om traseen.
Fjellstyrets uttalelse i sak 14/14:
Skiløypetrasen langs Furusjøen er mye brukt, både av lokalbefolkningen og tilreisende. Det er
derfor svært viktig å beholde denne muligheten for skientusiastene. Dagens ordning har
fungert i mange år og er den beste løsningen til formålet. Fjellstyre mener derfor at det er en
prioritert oppgave å få dette til også i framtiden.
Skulle det likevel ikke være mulig å komme fram til en avtale med Furusjøvegen SA, eller at
det blir bestemt at vegen skal vinterbrøytes, vil ikke Fjellstyre være negativ til å vurdere en
annen trase fra parkeringen på Mysuseter til Karelen. Når det gjelder trase fra Karelen til
Vålåsjøen er Fjellstyre kritisk til at det opparbeides en ny trase parallelt med eksisterende vei.
I etterkant av brevet fra Sel Kommune datert 14/7 ble sendt, har det vært dialog mellom
partene, noe som gjør at innholdet i brevet ikke gir et fullstendig bilde av hvordan saken
ligger an pr dato. Fjellstyret vil vurdere saken på nytt dersom grunnlaget for uttalelsen blir
vesentlig endret.
Generelt bør Sel Kommune ha en overordnet plan – hvor en ser for seg spørsmålet om
brøyting opp imot allmennhetens bruk og områdenes sårbarhet.
Uttalelsen var enstemmig
VURDERING:
Tidligere har skiløypa vært lagt på Furusjøvegen, som en tidlig løype. Da spørsmålet om å få
brøyte denne veien ble aktuelt, ønsker de som vil ha veien brøytet å finne ny trase, som
erstatning. Det foreligger i dag ikke noen tillatelse til å brøyte Furusjøvegen. Om denne
tillates brøytet vil være avgjørende for om skiløypa fortsatt blir liggende på veien, eller om
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den brøytes, og det blir behov for ny trase. Fjellstyret bør ikke anbefale å gi tillatelse til
opparbeiding av ny trase, om det senere viser seg at avskoging og opparbeiding blir gjort, og
løypa fortsatt blir gående på veien. Statsallmenningene i Sel har i dag stor tilrettelegging for
reiseliv, og må balansere dette opp imot bruksrettene, allmenheten og generelt naturvern. Man
må se de lange linjene, slik at statsallmenningene fungerer som felleseie også i framtiden.
Om veien blir brøytet bør fjellstyret være positive til ny trase.
FORSLAG TIL UTTALELSE:
Sel Fjellstyre anbefaler Statskog å ikke tillate rydding av ny trase for skiløype, før eventuell
tillatelse til brøyting foreligger. Det bør stilles krav om at alle relevante tillatelser foreligger,
som godkjenning i forhold til kulturminneloven, naturmangfoldloven, plan og bygningsloven
mv. I tillegg må det foreligge en plan for gjennomføring og finansiering før arbeidet settes i
gang. Fjellstyret er positive til ny trase om dette blir nødvendig, men ønsker ikke ytterligere
tilrettelegging eller inngrep, om ny trase ikke blir en realitet.
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Sak 19/20.
SØKNAD FRA BJØRN SÆTA OM PÅBYGG AV FISKEBU- FESTE NR. 162.
Bjørn Sæta søker om å få bygge på en platting på fiskebu ved Elgsvika. Statskog ber om
Fjellstyrets uttalelse før de gjør vedtak.
VURDERING:
I statsallmenningene i Sel har vi enkelte gamle jakt eller fiskebuer som er bygd før 1920.
Disse er såpass gamle at de står på avgiftsfritt feste og er knyttet opp til gårdsbruket de
tilhører.
Vanligvis uttaler Fjellstyre seg ikke i bygningssaker som gjelder hytter, så lenge søknadene er
innenfor arealbegrensningene som gjelder. Disse jakt og fiskebuene blir såpass spesielle at det
er vanlig at Fjellstyre uttaler seg før Statskog gjør vedtak. Disse buene ligger somregel langt
til fjells og i områder det ikke er ønskelig med økt ferdsel. Vanligvis tillates kun restaurering
av slike buer. Fjellstyret er opptatt av at de skal benyttes til det de var bygget som, og ikke
som hytte/feriested.
Det spesielle med denne saken er at fiskebua ligger i et område med flere hytter med
fritidsfeste, og det kan være naturlig at man tar dette med i betraktning.
FORSLAG TIL UTTALELSE:
Sel Fjellstyre er enig med Statskog at det kan gjøres unntak fra erklæringen for bua, som
tilsier at utvidelse ikke er tillatt. Det spesielle i denne situasjonen er at fiskebua ligger i ett
området med mange fritidsfester. På bakgrunn av dette vil saken ikke skape presedens for
buer som f.eks. ligger i Villreinområder. Sel Fjellstyre mener på bakgrunn av dette at det kan
gis tillatelse til den omsøkte plattingen. I.o.m. at tillatelsen går utover den inngåtte kontrakten
bør det pålegges en årlig avgift på bua på lik linje med måsabuene på Tjønnbakken. Disse er
uløselig knyttet opp mot gårdsbruket de tilhører, og har derfor en lav årlig avgift.
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Vedtaket kan iflg. §28 i Forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og
sendes Sel Fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Partene har rett til innsyn i
dokumenter jfr. Forvaltningslovens § 18 og 19.
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