Styre, råd,utv. m.v.:

Møtested:

Møtedato:

SEL FJELLSTYRE

Raudberget

19.8.2021

Det innkalles til fellesmøte med styret i Sel jeger og Fiskerforening
med fjellstyremøte i etterkant på Raudberget torsdag 19.8.
kl. 19.00
Møtested er klubbhuset til SJFF på Raudberget. Kjør opp pillarguriveien, ta første vei til
venstre etter ferista. Ta til høyre der veien deler seg(skilt med Sel Jeger og Fiskerforening.
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

Følgende saker skal behandles:
Fellesmøte med SJFF. Vedlagt ligger SJFF sitt forslag til innspill i forbindelse med rullering
av forvaltningsplan. Vedlagt ligger også et utkast til innspill fra Fjellstyret. Dette er et utkast
av hva som har vært diskutert. Utkastet er ikke behandlet i Fjellstyret.
Sak.nr.
21/21
22/21
23/21

Overskrift
Søknad om bygging av naust
Søknad om steinlegging i Rondane NP
Regler for inngjerding av fritidsfester i statsallmenningene i Sel

Referatsaker

Per Erik Sannes
Daglig leder Sel Fjellstyre
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Sak 21/21

Søknad om bygging av naust ved Furusjøen.
Simen Øien søker om å få bygge naust nedenfor hytta(feste 85), ved Furusjøen. Statskog som
grunneier har bedt om fjellstyrets uttalelse i.h.t. Fjellovens § 12.
VURDERING:
I dag er det ikke det samme behovet for naust som tidligere, da dagens båter tåler å ligge ute.
Noe som også er den vanlige måten å oppbevare båter i innlandet.
Søker må også få dispensasjon fra plan og bygningsloven, da søknaden kommer inn under
byggeforbudet i 100 m sonen i vassdrag. I tillegg vil saken skape presedens. Om søknaden
blir innvilget, vil det være vanskelig å nekte innenbygdsboende med garnrett å sette opp
naust, da disse må kunne sies å ha større behov enn hytteeiere.
FORSLAG TIL UTTALELSE:
Sel Fjellstyre fraråder Statskog å gi tillatelse til bygging av naust. Saken vil skape presedens,
som igjen vil kunne medføre en privatisering og nedbygging av strandsona. Vanlig
oppbevaring av båter i innlandet er at disse ligger ute.
--o--
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Sak 22/21

Søknad om steinlegging i Rondane NP.
Nasjonalparkstyret for Rondane og Dovre søker om å få steinlegge en strekning på 15 meter
på stien fra Rondvassbu til Veslesmeden (ca. 50 m vest for ula). Stien har som andre DNT
stier i Rondane vært utsatt for erosjon pga. stor ferdsel. Statskog ber om fjellstyrets uttalelse
etter Fjellovens § 12. I tillegg skal fjellstyre behandle saken iht. til motorferdsel i
statsallmenning, Fjellovens §12,3ledd..
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre har ingen innvendinger mot det omsøkte tiltaket, og gir samtidig tillatelse til
motorisert ferdsel i forbindelse med arbeidet etter Fjellovens § 12, 3 ledd.
--o--
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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 bør sammen med
beitelagene vurdere om det er ønskelig å gå bort fra gjeldene praksis med forbud mot
inngjerding av fritidsfester, og gå inn på samme regelverk.
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. Før fjellstyret gjør vedtak skal beitelagene uttale seg, og
kunne komme med innspill til foreslåtte avtale med Statskog.
Forslag til avtale fra Statskog:

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.
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.
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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.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre sender forslaget fra Statskog om retningslinjer for inngjerding av fritidsfester i
Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger på høring til beitelagene. Etter innspill fra
beitelagene, gjør fjellstyret vedtak, før saken legges ut til offentlig ettersyn.
--o--
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