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Fjerning av informasjonspunkt - Fosseråket.
Inasjonalparker i samarbeid med Sel Fjellstyre, lagde en informasjonssti i 2009. Stien går fra
Spranget ned langs Ula og inn på veien ved tjønnbakken. Informasjonsskiltene står i hovedsak
utenfor den allerede merkede stien Spranget – Mysuseter. Dette har ført til stor terrengslitasje
rundt og ved kulturminner i området(fangstgravene). Inasjonalparker ble nedlagt for mange år
siden, og det er nå fjellstyret som sitter igjen med ansvaret for stien. Stien forvirrer også endel
av turistene siden den ikke følger den merkede stien langs ula. Fjellstyre bør vurdere å fjerne
informasjonsskiltene som ble satt opp i 2009, og uansett er modne for utskiftning.
VURDERING:
«Fosseråket» ble i sin tid anlagt etter inspirasjon fra utenlandske nasjonalparker, der det var
vanlig med såkalte «carwalk». Hensikten med «carwalk» var korte rundturer ut ifra en
parkeringsplass. Fjellstyre ønsker at Spranget, om det blir liggende der det er i dag, skal
fungere som en parkeringsplass. Antall ledige plasser vil begrense parkeringsmulighetene, og
man bør da ikke ha tilrettelegging på og rundt parkeringsplassen, som oppholder besøkende
unødvendig. Info og tilrettelegging bør legges til Mysuseter.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre sitter igjen med ansvaret for Fosseråket etter at Inasjonalparker ble nedlagt. Med
bakgrunn i stor terrengslitasje og noe konflikt i forhold til eksisterende merkede løype, ønsker
fjellstyret å fjerne informasjonspunkt knyttet til stien.
--o-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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Årsmelding 2020.
2020 har vært et år preget av corona, noe som har medført svært lite møtevirksomhet, med
unntak av kurs for nye fjellstyremedlemmer som ble avholdt i februar. Aktiviteten i
statsallmenningen har ikke vært påvirket av pandemien, med unntak av fiskekortsalget som
hadde en økning. Se ellers vedlagte årsmelding.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Årsmeldingen godkjennes.
--o--
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Regnskap 2020.
Sel Fjellstyre gikk med et underskudd på kr 29 671. Fjellstyret har anstrengt økonomi.
Resultatet er bedre enn foregående år, men inntektene fra statsallmenningene må økes om
fjellstyre skal kunne utføre lovpålagte oppgaver. Se ellers vedlagte regnskap.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Regnskapet for 2020 godkjennes under forutsetning av revisors godkjennelse.

--o--
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Budsjett 2021.
Det forslåtte budsjettet anslår et overskudd på kr 72 970. Etter flere år med mindre
underskudd, pga. oppbygging av reinstammen og derav lave kvoter, er fjellstyre nå i en noe
bedre økonomisk situasjon.
Det er stor usikkerhet knyttet til budsjettet da det ikke er tatt høyde for økte utgifter ved
flytting av kontor og lager, eller økt ressursbruk i forbindelse med forvaltning av beitebruken.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre godkjenner fremlagte budsjett for 2021.
--o--
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Fjellstyrets deltagelse i «Mulighetsstudie Spranget – Mysuseter».
Sel Fjellstyre har en representant i arbeidsgruppa «mulighetsstudie for Spranget - Mysuseter».
VURDERING:
Prosjektet har beveget seg langt fra det fjellstyret mener var intensjonen for prosjektet.
Villreinproblematikken og et bærekraftig reiseliv er erstattet med et snevrere næringsaspekt,
uten å ta hensyn til å løse grunnleggende problemstillinger.
Fjellstyret må derfor bestemme seg om man fortsatt ønsker å være med i prosjektet.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre trekker seg ut av prosjektet «Mulighetsstudie Mysuseter - Spranget», da
fjellstyret mener prosjektet har forandret seg underveis. Fjellstyret er av den oppfatning at
man i liten grad følger opp det fjellstyret mener var intensjonene for prosjektet.
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Søknad om apportprøve Hesstjønn og Heimtjønn.
Gudbrandsdal Fuglehundklubb søker om å få avholde apportprøve ved Hesstjønn og
Heimtjønn 31.7. Kringseter beitelag har vært kontaktet, og de hadde ingen innvendinger til at
prøven avholdes.
Beskrivelse av en apportprøve
Apportprøve avholdes for å prøve hundenes evne til effektivt oppsøke og skånsomt bringe
tilbake felt og skadeskutt vilt. Dette er en viktig del av jaktutøvelsen, for å unngå at
skadeskutt vilt lider unødvendig.
En prøve deles opp i to klasser, der de to første øvelsene som beskrevet under er relativt like.
Den tredje øvelsen gjennomføres kun av den ene klassen, og kun av de hundene som har
bestått de to første øvelsene.
1. Søkapport: Ett eller to apportobjekt legges ut i relativt åpent terreng innenfor 75 m fra
hunden. Hundene søker over terrenget for å bringe viltet tilbake til eier. Hundene vil her være
under oppsikt fra eier til enhver tid.
2. Vannapport: Et apportobjekt kastes i vannet likt med at det avfyres et knallskudd med
startrevolver. Hunden sitter 10-15 meter fra vannkanten, og skal svømme ut for å hente
objektet.
3. Sporapport: Det trekkes et spor ca. 150 m innover skogen. Hundene skal følge dette sporet
og hente tilbake apportobjektet i enden av sporet. Her vil hundene komme ut av syne for eier
for en kortere periode (vanligvis maks et par minutter). Arrangør har under denne øvelsen
representanter som ligger langs med sporet for å observere hunden, slik at hundene vil i
utgangspunktet være under oppsikt til enhver tid også under denne øvelsen.
For denne prøven vil vi sette et øvre tak på 30 startende hunder, med en halvpart i hver klasse.
Dette medfører at sporapporten utføres av maksimalt 15 hunder. Sannsynligvis færre.
Område
Vi legger sporene med 50 meters mellomrom, slik at det totale nødvendige arealet for denne
øvelsen vil være en firkant på ca 200 x 750m. Områdene vi vil bruke, vil bli nøye gått over
rett i forkant av øvelsen for å sikre at det ikke er beitedyr eller vilt som oppholder seg der. Det
vil således være minimal fare for skade på vilt eller konflikter med tanke på beitedyr.
Det stilles også krav om at alle hunder skal ha, og skal kunne forevise sauerenhetsbevis før
noen øvelse starter.
VURDERING:
Jaktprøver bør i hovedsak legges utenom båndtvangsperioden. Det er generelt større aktivitet
og derfor mye forstyrrelser i statsallmenningene i forhold til på privat grunn. Fjellstyret må
derfor veie de ulike aktivitetene opp mot hverandre. Jaktprøver er viktige for å trene opp gode
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jakthunder, noe som igjen gir en mer human jakt. Det er søkt om en apportprøve, som gir
vesentlig mindre forstyrrelser enn vanlige fuglehundprøver.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre mener på generelt grunnlag at jaktprøver bør avholdes utenom
båndtvangsperioden. En apportprøve vil i mindre grad enn andre jaktprøver forstyrre vilt.
Fjellstyre gir grunneiers tillatelse til å avholde prøven som omsøkt. Fjellstyre tar en avgift på
kr. 100 pr. deltagende hund pr. dag. GFK er ansvarlig for å oversende lister over deltagende
hunder i etterkant av prøven. Deltageravgiften belastes GFK.
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Søknad om dispensasjon fra reglene om båndtvang for
interkommunalt fellingslag - rovvilt.
Sel kommune søker på vegne av det interkommunale fellingslaget for rovvilt, om
dispensasjon fra båndtvangsreglene i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger. Beitelagene i
allmenningene har fått likelydende brev fra kommunen. Fellingslaget ber om dispensasjon for
bruk av hund når det er gitt skadefelling på bjørn, jerv, gaupe og ulv.
Bruk av hund for interkommunalt fellingslag skal følge disse regler:
1)Dispensasjonen gjelder kun for bruk av hund i forbindelse med skadefelling på
bjørn, ulv, gaupe og jerv. Dette gjelder skadefellingstillatelser utgitt av
Statsforvalteren eller Miljødirektoratet.
2)Dispensasjonen gjelder for ledere i det interkommunale skadefellingslaget.
Lederne skal til enhver tid ha kontroll over hvilke hunder som slippes og hvor.
3)Det skal kun slippes på helst sikre og ferske spor.
4)Hundene som slippes skal ha gjennomført aversjonsdressur på sau og ha
godkjent sauerenhetsbevis. Denne godkjenningen skal ikke være eldre enn 2 år.
5)All bruk av hund i forbindelse med skadefellingsoppdrag skjer på hundeeiers
ansvar.
6)Dispensasjonen kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning ved eventuell
misbruk.
7)Hundene skal bruke GPS-system som gjør at hundefører kan følge hundens
bevegelser til enhver tid.
8)Hundene som slippes ved skadefellingsoppdrag skal være merket med røde/gule
ettersøksvester eller lignende.
VURDERING:
Statsallmenningene er viktige beiteområder for de bruksberettigede i Sel. Det er viktig at
fjellstyret legger til rette slik at skadefelling kan utføres så effektivt som mulig.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel fjellstyre gir det interkommunale fellingslaget grunneiers tillatelse til bruk av hund som
omsøkt, under forutsetning av at beitelagene i området ikke har gitt annen tilbakemelding til
Sel Kommune.
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Søknad om skilting av sti Raphamn.
I e-post av 26. april ba vi om tillatelse til begrenset skilting langs sti fra Nordre Vangen sæter
til Holtjønne i Sel og N. Kolloen statsallmenning. Stien har vært brukt over mange tiår, og er
også markert på kart, se vedlegg 1. Stien som ønskes skiltet er totalt 1,9 km, og går mellom to
andre etablerte stier.
Merking av stien er aktualisert pga. årets Stolpejakt hvor en av stolpene går langs denne stien,
jf. tidligere søknad om dette. Det er imidlertid også ønskelig at denne stien skiltes permanent.
Hvorfor stien ønskes skiltet på permanent basis
Pr. i dag er det én skiltet sti ned mot Vålåsjøen fra Raphamnfjellet. Denne stien går ned
Svinslå og kommer ned på Furusjøveien, nært nedkjøringen til Elgsvika (og sti over til
Rondablikk).
Stien som nå ønskes skiltet er slakere, og dermed bedre å gå for personer som har problem
med knær etc. Den er også jevnt over enklere å gå «tørrskodd» her. Stien gjør det dessuten
lettere for mindre trente personer å gå kortere «runder» som
• Smukksjøen – Holtjønne – Vålåsjøen (Nordre Vangsæter) – Smukksjøen (over
Steinddalen)
• Vålåsjøen - om Svinslå til Holtjønne, Nordre Vangsæter - Vålåsjøen.
Vi tror også at skilting av stien gjør det enklere å velge blant flere umerkede stier i området
(se vedlegg 2).
Begrenset skilting, og ikke merking av sti utover dette
Vi ønsker å sette opp skilt der stien starter fra begge sider (skilt mot «Holtjønne» og skilt mot
«Vålåsjøsætrin»). I tillegg pilskilt i stikryss. Ut over dette vil stien ikke bli merket. Skiltene
vil være standard treskilt i grønn farge.
VURDERING:
Stien går ikke gjennom viktige vilthabitat, og vil kun merkes med skilt i hver ende og i
stikryss. Området er såpass tilrettelagt med stier og skilting slik det er i dag. Økt ferdsel vil
ikke medføre ytterligere negative konsekvenser for dyrelivet i området.
FORSLAG TIL UTTALELSE:
Sel Fjellstyre har ingen innvendinger mot søknaden.
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Fjerning av bru over Ula ved Spranget.
Statskog som grunneier ber om fjellstyrets uttalelse i forbindelse med fjerning av bru over
Ula.
Statskog skriver i sin henvendelse:
Statskog er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhet av brua som går over elva Ula, ved
Spranget i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning. De siste årene har behovet for vedlikehold
av brua blitt større. Statskog har selv ingen interesse eller behov for brua, men ettersom vi
står ansvarlige har vi stått for vedlikeholdsarbeidet både i 2017 og 2019.
Som grunneier og eier av brua kan ikke Statskog ta risikoen med å stå til ansvar dersom noe
skal skje tredjepart ved bruk av brua. Statskog har innhentet spesialinspeksjon av brua.
Arbeidet ble utført av Akontroll AS høsten 2020, og rapporten ligger vedlagt. Rapporten
skisserer alternative løsninger på kort og lang sikt, men konkluderer med at eksisterende bru
bør rives. Statskog ser for seg å følge rapportens anbefaling om å rive eksisterende bru, og i
løpet av 2021 søke tillatelse til å rive brua. Statskog har ikke behov for ny bru over Ula, vi er
derfor av den oppfatning at de som måtte ha behov for bru på stedet søker om å føre opp ny
bru.
VURDRING:
Brua er i dårlig forfatning. I dag er det en enkeltbruker som har behov for passasje over Ula i
beiteperioden. Dette kan løses gjennom eksisterende bruer eller ved en mindre «inn-ut» bru i
beitesesongen. Det går ingen merkede stier på nordsiden av brua. Vintertransport til
Rondvassbu kan løses ved å benytte alternativ trase fra preparert løype Ulvangen – Peer
Gynthytta, til stikka løype fra denne til Rondvassbu. Alternativt kan det kjøres på nordsiden
av Ula, og komme inn på dagens trase. Sel Kommune har i tillegg mottatt offentlige midler
for å bygge ny bru over Ula, lenger ned mot Mysuseter.
Å fjerne denne brua vil være svært viktig for å kunne oppnå verneformålet.
Barmarkstrafikken på nordsiden av Ula elv må begrenses om man skal få til reinens nord –
sørtrekk.
FORSLAG TIL UTTALELSE:
Sel Fjellstyre er enige med Statskog om at fjerning av brua over Ula ved Spranget er en god
løsning. For de beiteberettigede mener fjellstyret at det ved enkle midler kan legges til rette
for at dagens bruk kan fortsette som før uten bru slik den er plassert i dag. Fjellstyret ønsker
dialog med involverte instanser for å finne gode løsninger om det er behov for ytterligere
passeringsmuligheter for beitebruken.
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Beitevedtekter for Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger.
Sel Fjellstyre har ikke tidligere hat 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 er justert noe i forhold til de innspill som har kommet.
FORSLAG TIL VEDTAK:

Beitevedtekter for Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger.
Sel Fjellstyre har i møte 27.05.2021(sak20/21) 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.
§5
Beitebrukere bør organisere seg i beitelag. Alle beitelag og enkeltbrukere som skal beite i
allmenningen skal registreres hos fjellstyret.
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§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. Beitebrukerene 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.
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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