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Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 8.5
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.
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19

Overskrift
Årsmelding 2018
Regnskap 2018
Budsjett 2019
Priser rådyrjakt.
Klage på vedtak 1/19 Pungen seter feste nr. 154 Seter
som har falt i det fri.
Delegering av fullmakt til fjelloppsynet – Småviltkort.

Referatsaker

-

Økonomi.
Fremre gjetarbu.

30.4.2018
Per Erik Sannes
Daglig leder Sel Fjellstyre
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Sak 3/19

Årsmelding 2018.
Årsmeldingen viser i hovedtrekk aktiviteten i fjellstyret i 2018. Se ellers vedlagte forslag til
årsmelding.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Årsmeldingen for 2018 godkjennes.
--o-Sak 4/19

Regnskap 2018.
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på 53 023,52. Dette er vesentlig dårligere enn
budsjettert. Se ellers vedlagte regnskap.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre godkjenner regnskapet under forutsetning av godkjenning av revisor.
--o--

5/19

Budsjett 2019
Budsjettet er satt opp med bakgrunn av erfaringstall. Se ellers vedlagte forslag til budsjett.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel fjellstyre vedtar forslag til budsjett for 2019.
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6/19

Nye priser rådyrjakt.
Sel Fjellstyre selger 4 rådyrkort årlig. I 2018 ble det felt 2 rådyrbukker på statsallmenningen.
Prisen på rådyrkort er i dag kr 500 denne ble sist justert i 2010.
Til forskjell fra en del andre områder gjelder rådyrkortene på statsallmenningen hele perioden
10.9 t.o.m. 23.12. Man kan da jakte rådyrbukk f.o.m. 10.9 t.o.m. 24.9 og kortet gjelder alle
kategorier rådyr i perioden 24.9 t.o.m. 23.12.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre oppjusterer prisen på rådyrkort fra kr 500 til kr 700.
Sak 7/19

Klage på vedtak 1/19 - Pungen seter-feste nr. 154, Seter som har falt i det
fri.
Steinar Grønn eier av feste nr 154, har påklaget fjellstyrets vedtak i sak 1/19.
«Sel Fjellstyre vedtar at Pungen seter feste nr. 154 har falt i det fri. Vedtaket er gjort med
bakgrunn i at setra ikke har vært i bruk som seter på over 20 år(Fjelloven § 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.
Vedtaket var enstemmig.
Etter kontakt med Norges Fjellstyresamband, ser en at man kan ha tolket seterforskriften noe
strengt. I § 9 i seterforskriften heter det: « Blir setervollen hausta, anten til eige bruk eller for
sal, eller gjerda inn og nytta til beite som en del av den jordbruksmessige drifta på
eigedommen som setra ligg til, vil setra vere i bruk i høve til § 22 i fjellova».
I dette tilfelle er den som driver den jordbruksmessige drifta ikke eier av gården, men annen
bruker, som leier både jordbruksarealet nede i bygda og seterkvea. Seterkvea regnes derfor å
være i bruk ut i fra jordbrukseiendommen, så lenge disse to enhetene blir drevet samlet.
Det sentrale her er at seterkvea blir drevet ut fra jordbrukseiendommen, uavhengig av hvem
som er eier, eller om alt jordbruksareal leies bort samlet slik som i dette tilfelle.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre omgjør sitt vedtak av 1/19. Seterkvea på feste 154 regnes som i bruk, så lenge
den blir drevet i sammenheng med eiendommens resterende jordbruksareal jmf.
Seterforskriften § 9.
8/19

Delegering av fullmakt til fjelloppsynet - småviltkort.
Småviltjakta i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger er i dag sterkt regulert. Begrensningen
i kortsalg er satt som en hovedregel. I oppgangsperioder ser en at man likevel at man kan øke
kortsalget noe. Innenbygdsboende sin andel av kortsalget viser en nedadgående tendens, noe
som tilsier at man i gode år kan øke kortsalget til utenbygds. Det bør vurderes om fjellstyret
skal delegere denne muligheten til fjelloppsynet. Vulufjell fjellstyre hadde samme sak oppe i
våres og delegerte dette til fjelloppsynet.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre delegerer fullmakt til fjelloppsynet, til å øke kortsalget noe utover fastsatt
antallsbegrensning når bestandsforholdene tilsier dette. Antallsbegrensningen vedtatt av
fjellstyret skal være hovedregelen.
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