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Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret torsdag 17.11 

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 

Kai Rune Båtstad 

 

 

Følgende saker skal behandles: 

 

Sak.nr. Overskrift Merknad 

12/22 Søknad om re-varding av sommerruter - DNT  Høring 

13/22 Restaurering av Veslelægeret.  

14/22 Feste av parkeringsplassen på Spranget.  

15/22 Oppsynsrapport Villreinjakta.  

   

   

Referatsaker 

- Brua over Ula-orientering om situasjonen. 

 

 

Eventuelt 

- Møte med setereiere 

- Fellesmøte med Vulufjell(julemøte). 

 

 

 

Per Erik Sannes 

Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Sak 12/22 

 

Søknad om re-varding av sommerruter-DNT. 
 

DNT Oslo og Akershus søker Statskog om tillatelse til re-varding av følgende sommerruter: 

Smusskjøen - Rondvassbu 

VURDERING: 

Stien over Randen ble ikke tillatt re-merket sist det var søkt om dette, og bør fortsatt ikke 

tillates re-merket. Forvaltningsplanen for Rondane-Dovre nasjonalparker er oppe til 

revidering, og denne stien blr etter all sannsynlighet ikke tillatt merket av nasjonalparkstyret. 

Uansett hva nasjonalparkstyret bestemmer må Statskog som grunneier gi tillatelse til merking. 

Fjellstyret er høringspart i slike saker.  

FORSLAG TIL UTTALELSE: 

Sel Fjellstyre henstiller Statskog til ikke å tillate re-merking av stien Smukksjøseter-

Rondvassbu, for strekningen Peer-Gynt hytta-Rondvassbu. Ellers har Fjellstyret ingen 

invendinger mot re-merkingen. 

 

Sak 13/22 

 

Restaurering av Veslelægeret. 
 

Fjellstyrets to oppsynshytter ble satt opp i 1968, og fjellstyret har de senere årene tatt tak i 

vedlikehold og restaureringsbehov. Arbeidet har hovedsakelig blitt utført av 

fjellstyremedlemmer på dugnad. Sørveggen på Veslelægeret ble kledd i sommer. Det ble da 

oppdaget at de andre veggene var i like dårlig forfatning, og at disse også må kles utvendig. I 

tillegg er det en lekkasje i taket som må utbedres. 

VURDERING: 

Buene ble satt opp i en tid da det var vanlig å benytte laftevatt, noe som senere har skapt 

problemer i eldre hytter. Fjellstyret er avhengig av disse 2 oppsynsbuene gjennom året for å få 

utført arbeidet i fjellet. Veslelegeret er ei hytte på under 20 m2, materialer må fraktes inn 

vinterstid. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Sel Fjellstyre utarbeider et kostnadsoverslag og søker grunneierfondet om midler til 

restaurering av Veslelægeret. 

 

--o-- 
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Sak 14/22 

 

Feste av parkeringsplassen på Spranget. 

 
Sel Fjellstyre har i dag ansvaret for den delen av Tjønnbakkvegen som ligger på 

statsallmenning, på vegne av Statskog som grunneier. Dette har bakgrunn i at fjellstyre 

tidligere har brukt midler for å sette i stand denne veistrekningen. Vedlikeholdsansvaret er satt 

bort til Tjønnbakkvegen gjennom en skriftlig avtale. Parkeringsproblematikken fra 

reinsbommen til Spranget må tas tak i neste år. I den forbindelse vil det være naturlig at 

fjellstyret også festet parkeringsplassen som en forlenging av veien. Fjellstyret har også 

tidligere festet plassen. Slik det er i dag er det Statskog som grunneier som disponerer plassen. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre tar kontakt med Statskog om feste av parkeringsplassen på Spranget. 

 

 

 

--o-- 

 

Sak 15/22 

 

Oppsynsrapport Villreinjakta. 
 

Det utarbeides en egen oppsynsrapport for jakta sør for Ula(Vulufjell området) se vedlegg. I 

tillegg sammenfattes det en fellesrapport for hele Rondane Nord se vedlegg. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

De to rapportene fra reinsjakta tas til etterretning. 

 

 

--o-- 

 


