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Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 7.11
kl. 19.00
Medlemmer:
Jan Olav Solstad, 2670 Otta
Kari Svelstad, 2670 Otta
Richard Høiberg, 2672 Sel
Monica H. Eide, 2670 Otta
Odd Ivar Svelstad, 2670 Otta

Varamedlemmer:
Rune Staum Grønn, 2670 Otta
Rita Nordfjæren, 2670 Otta
Sigurd Riise, 2670 Otta
Oddrun Høglien, 2670 Otta
Oddny M. Teighagen, 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.
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
19/18

Overskrift
Justering av ordningen med førstegangsjegere og
reinsjakt.
Reservering mot å stå på Fritt dyr liste
Søknad fra Smukksjøseter om oppsetting av artic dome
Godtgjørelse for hold av egen bil.
Priser reinsjakt
Rapport reinsjakt Vulufjellområdet

Drøftingssaker:
-

Mottatt brev ang. setersak feste nr. 130.
Fremre gjetarbu status.

Referatsaker
-

Gjerdehold i statsallmenningen
Forsøpling i statsallmenningen.

15.2.2018
Per Erik Sannes
Daglig leder Sel Fjellstyre
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Sak 14/18

JUSTERING AV ORDNINBGEN MED KORT TIL
FØRSTEGANGSJEGERE PÅ REINSJAKT.
Sel fjellstyre har en ordning der førstegangssøkere på reinsjakt automatisk får tildelt kort. De
som søker nord for ula får tildelt et fritt under 50 kg`s kort, mens de som søker sør for ula får
tildelt et simle/fritt under 40 kg`s kort og et kalvekort, siden disse kortene tildeles samlet. Det
har kommet et par innspill på at de som får tildelt simle og kalv sør for ula kanskje synes det
er i meste laget med 2 kort. Ofte er dette jegere som går på skole og kun har mulighet til å
jakte i helgene. Det bør derfor vurderes om man fra og med 2019 skal tildele kun simle/fritt
under 40 kg til de førstegangssøkende sør for ula.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre tildeler korttypen fritt dyr under 50kg til førstegangssøkende nord for ula og
simle/fritt dyr under 40 kg til førstegangssøkende sør for ula.
--o-Sak 15/18

Reservering mot å stå på Fritt dyr liste.
Korttypen fritt dyr rulleres for innenbygdsboende i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger.
Hvert år får vi henvendelser om at søkere vil stå over et år, for eksempel fordi en eller to i
familien antagelig får fritt dyr det året, eller de vil heller ha en annen kategori dyr. Det bør
derfor vurderes om man skal ha en mulighet til å reservere seg mot å stå på fritt dyr lista
allerede ved søknaden. Slik det er i dag blir du ikke med i trekningen om andre dyrekategorier
om du blir trukket ut på fritt dyr lista.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre gir jegerne mulighet til å reservere seg for tildeling av storbukk på
søknadsskjema for reinsjakt f.o.m.2019.
--o--
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Sak 16/18

Søknad om oppsetting av Arctic Dome ved Smukksjøseter.
Smukksjøseter fjellstue søker om å sette opp en artic dome på 23m2 i nordenden av Nordre
Høvringsvann. De ønsker at «teltet» skal stå i 6 mnd, fra november til ut april. Dette er en
Artic Dome på 23m2, med tregolv, og det er uvisst om dette går under betegnelsen telt, eller
om det defineres som hytte/installasjon. Defineres det som hytte/installasjon må dette i tillegg
behandles etter plan og bygningsloven i kommunen. Området ligger utenfor Rondane
nasjonalpark men grenser til nasjonalparken på begge sider(se vedlagte kart). I tillegg ligger
området i nasjonalt villreinområde. Fjellstyret skal gi sin uttalelse før Statskog som grunneier
gjør vedtak i saken

VURDERING:
En åpning for å sette opp midlertidige større telt eller hyttelignende installasjoner, vil få
negative utslag for allmenheten sin tilgang og bruk av statsallmenningen. Fra tidligere sak hos
Statskog er vi kjent med at f.eks lavo som står over tid ikke er ønskelig, da det «privatiserer»
området rundt.
FORSLAG TIL UTTALELSE:
Sel Fjellstyre anbefaler Statskog å avslå søknaden. Dette bør gjøres på grunnlag av at det vil
skape presedens. Ved et positivt vedtak vil det være vanskelig å nekte privatpersoner eller
norske/utenlandske selskap, å sette opp store lavoer, artic domer ol på statsallmenning. Dette
er en utvikling fjellstyret i Sel ikke ser som positiv. Statsallmenningene er viktige områder for
fri ferdsel og friluftsliv for lokalbefolkning, og tilreisende.

--o--
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Godtgjørelse for hold av egen bil.
Fjelloppsynet i Sel har en egen framforhandlet avtale for at det holdes egen bil i arbeid for
fjellstyret gjennom lokale forhandlinger. Denne avtalen er uoversiktlig fordi den baserer seg
på 1 lønnstrinn, men er noe bedre enn tariffavtalen. De ansatte ønsker likevel å heve avtalen
og heller benytte godtgjørelsen etter tariffavtale. Dette vil gjøre beregningen av tillegget
lettere og mer oversiktlig, i tillegg vil dette justere seg automatisk i tråd med tariff avtalen.
Som eksempel ble det i 2017 utbetalt kr 10 500 til de fast ansatte, oppsigelse av avtale vil
medføre noe mindre godtgjørelse for de ansatte men dette vil være minimalt.
Tariffavtalen pkt. 5.7.
Kompensasjonen for bruk av privat bil godtgjøres minimum etter statens satser med
tillegg på 1,55 kroner pr km og 850 kroner pr måned i godtgjørelse for å holde bil.
Deltidsstillinger honoreres forholdsmessig. Satsene reguleres i tråd med
reguleringen av folketrygden grunnbeløp og med samme virkningsdato som
minstelønnstabellen i avsnitt 5.3.2.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel fjellstyre og de fast ansatte opphever vedtak av 16.12.2009 i sak 18/09. Fra og med
1.1.2018 følges tariffavtalen når det gjelder godtgjørelse for at de ansatte holder bil for
fjellstyre.
--o--
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Priser reinsjakt.
Sel Fjellstyre justerte prisen for reinskort sist i 2016(sak 11/16). Fjellstyret har bestemt at
man tar opp til vurdering kortprisene for jakt og fiske hvert 2 år, for å justere for økt
prisstigning o.a. Fjellstyret mener det er hensiktsmessig å se på prisene ofte slik at store hopp i
pris unngås.
Så lenge prisene holder seg innenfor prisrammen gitt av KMD, kreves det ikke høring i slike
saker lenger.
VURDERING:
For at Sel Fjellstyre skal opprettholde den aktiviteten som kreves i forbindelse med
forvaltning av villrein i vårt område, bør kortprisene følge kostnadsøkningen ellers i
samfunnet.
Fjellstyret må forholde seg til den øvre prisrammen som er gitt fra KMD:
Fritt dyr
6500
Fritt dyr under 50 kg
5100
Simle/Fritt dyr under 40 kg 3400
Kalv
1600
Dette er den maksimale prisen fjellstyret kan ta for jaktkortene. For utenbygdsboende kan det
tas inntil det dobbelte av innenbygdsboende.
Sel Fjellstyre har i dag følgende priser:
Innenbygdsboende
Fritt dyr
3700
Fritt dyr under 50 kg
2900
Simle/Fritt dyr under 40 kg 2100
Kalv
900

Utenbygdsboende
Fritt dyr
Fritt dyr under 50 kg
Simle/Fritt dyr under 40 kg
Kalv

6500
5100
3400
1600

Til sammenligning har Vulufjell Fjellstyre, som de som har kort i Sel sør for Ula har fellesjakt
med, følgende priser vedtatt i 2016:

Innenbygdsboende
Fritt dyr
4500
Fritt dyr under 50 kg
3500
Simle/Fritt dyr under 40 kg 2500
Kalv
800

Utenbygdsboende
Fritt dyr
Fritt dyr under 50 kg
Simle/Fritt dyr under 40 kg
Kalv
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre vedtar iht Fjellovens § 25 følgende kortpriser for reinsjakta i Sel og Nordre
Kolloen statsallmenninger:
Innenbygdsboende
Fritt dyr
4500
Fritt dyr under 50 kg
3500
Simle/Fritt dyr under 40 kg 2500
Kalv
900

Utenbygdsboende
Fritt dyr
Fritt dyr under 50 kg
Simle/Fritt dyr under 40 kg
Kalv

--o-19/18

Rapport reinsjakt Vulufjellområdet.
Vedlagt ligger rapport fra reinsjakta i Vulufjellområdet.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Rapport fra reinsjakta i Vulufjell området godkjennes.
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