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Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 27.4. 

 
Tilstede: 

Medlemmer/Varamedlemmer: 

Jan Olav Solstad, 2670 Otta 

Kari Svelstad, 2670 Otta 

Sigurd Riise, 2670 Otta 

Monica H. Eide, 2670 Otta 

Odd Ivar Svelstad, 2670 Otta 

 

 

Andre: 

Per Erik Sannes 

Kai Rune Båtstad 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

Sak.nr. Overskrift Merknad 

14/16 Søknad om motorferdsel Furusjøen rundt.  

15/16 Årsmelding 2015.   

16/16 Regnskap 2015.  

17/16 Budsjett 2016.   

18/16 Prøveordning Hesstjønn som fluefiskevann. 2.gangs behandling 

19/16 Søknad om bygging av vei ved Vålåsjøen Høring 

 

Referatsaker 

 

Per Erik Sannes 

Daglig leder Sel Fjellstyre 
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Sak nr. 14/16 

 

Søknad om motorferdsel Furusjøen rundt. 

 
Arrangementet Furusjøen rundt har søkt om dispensasjon for motorferdsel i utmark i 

forbindelse med ulike arrangement sommer og vinter, se vedlegg. 

 

Furusjøen rundt har fått dispensasjon til å avholde ulike arrangement sommer og vinter. I den 

forbindelse ønskes det å benytte snøscooter og løypemaskin vinterstid og ATV sommertid. 

Fjellovens §12. 3 ledd : «Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for 

andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i 

tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka.»  

 

Furusjøen rundt ønsker også å merke sykkeltraseen 1 mnd i forkant av rittet og vil fjerne 

merkingen 1 uke etter rittet. 

 

VURDERING: 

 

Fjellstyret skal behandle søknaden etter Fjellovens §12. 3 ledd : «Rett til å forby eller 

redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før 

fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome 

med fråsegn i saka.»  

Bruk av ATV langs vei er tillatt og er ikke søknadspliktig. 

Bruk av snøscooter og løypemaskin vinterstid langs tillatte traseer er uproblematisk.  

 

De strekningene fjellstyret skal vurdere dispensasjon for barmarkskjøring er strekningene 

Smukksjøen – Vålåsjøsetrene,  Pungen – Koltjønna(grense landskapsvernområde) og 

tilrettelagt sykkelsti Elgsvika – Nord Fron grense. 
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Strekningen Smukksjøen – Vålåsjøsetrene. Her har fjellstyret vært av den mening at man ikke 

ønsker permanent sykkelløype og at denne traseen kun benyttes i forbindelse med rittet. Å 

tillate bruk av ATV for å sette opp merking/fjerne merking i forbindelse med rittet vil føre til 

kjøreskader. En oppgradering av traseen slik at slike framkomstmidler kan benyttes uten 

terreng skader innebærer at man legger til rette for permanent opparbeidet sykkeltrase. Som 

man ser av søknaden er strekningen 2,4 km og det bør være overkommelig å merke denne 

uten bruk av ATV. 

 

Strekningen Pungen – Koltjønn(grense landskapsvernområde). Her er det i dag en sti. 

Strekningen fra bilvei til grense for landskapsvernområde(der det ikke er tillatt med 

motorisert ferdsel), er ca 300 m i luftlinje. Dette bør være en overkommelig strekning å 

merke uten bruk av ATV. 

 

Strekningen Elgsvika – Vassimellom. Her er det i dag godkjent opparbeidet sykkelløype, 

denne er tilrettelagt og har en bredde som gjør den framkommelig med ATV. Bruk av denne 

traseen med ATV i forbindelse med sommer arrangement bør være greit, da det her i 

motsetning til de to stiene er opparbeidet sykkeltrase. Eventuelle skader på denne vil derfor 

ikke ramme merka fotruter. 

 

 

 

 

 



 

Styre, råd,utv. m.v.: 

 

SEL FJELLSTYRE 

 

Møtested: 

 

Fjellstyrekontoret 

Møtedato:          

 

27.4.2016 

 
               

 

Side 4 av 9 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre gir dispensasjon etter fjellovens § 12.3 ledd til motorisert ferdsel i 

forbindelse med ulike arrangement under betegnelsen Furusjøen rundt, på følgende 

vilkår: 

 

Bruk av snøscooter og løypemaskin langs godkjente traseer. 

Bruk av ATV i forbindelse med Sykkelløpet Furusjøen rundt på følgende strekning: 

Elgsvika – Vassimellom(Nord-Fron grense) langs eksisterende sykkeltrase. Tillatelsen 

gjelder f.o.m. 1 uke før rittet t.o.m. 1 uke etter rittet. 

 

Det gis ikke tillatelse til å benytte ATV på strekningen Pungen – Nord Fron 

grense(grense landskapsvernområde) eller på strekningen Smukksjøen – Vålåsjøsetrene. 

 

Det gjøres oppmerksom på at forbudet ikke gjelder ved ulykker eller andre skader der 

det er behov for uttransportering eller førstehjelp. 

 

Merking av strekninger som ikke er faste opparbeidede sykkelløyper tillates merket opp 

1 uke før rittet, og merking skal fjernes senest 1 uke etter rittet på de samme 

strekningene.  

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 Sel Kommune 

 Furusjøen Rundt as 
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Sak 15/16 

 

Årsmelding 2015. 

 
Årsmeldingen følger vedlagt. 

 

FJELLSTYRETS  VEDTAK: 

 

Årsmeldingen for 2015 godkjennes. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 Sel Kommune 

  

 

16/16 

 

Regnskap 2015. 

 
Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 11 048. Regnskapet er sendt revisor, men er 

ikke ferdig revidert. Om revisjonsmelding foreligger før møtet blir denne sendt ut pr. e-post. 

Se ellers vedlagte regnskap. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Regnskapet godkjennes såfremt det blir godkjent av revisor. 

 

Vedtaket var enstemmig 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 Sel Kommune 
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17/16 

 

Budsjett 2016. 

 
Budsjettet blir lagt frem med de opplysninger om de forventede inntekter og utgifter som 

administrasjonen har oversikt over i dag. Siden mye av fjellstyrets inntekter kommer fra 

tjenestesalg vil det alltid være knyttet mye usikkerhet til dette. De senere årene har vist at men 

har truffet godt med budsjetteringen. Se ellers vedlagte budsjett. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Budsjett for 2016 godkjennes. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

Kopi: Statskog SF 

  

 

 

18/16 

 

Prøveordning Hesstjønn som fluefiskevann. 
 

I forbindelse med Fjellstyrets delaktighet i fiskeprosjektet gjennom NFS, er noe av 

målsetningen å prøve ut nye forvaltningsmodeller som øker antallet fiskere og bedrer 

økonomien i fiskeforvaltningen. 

 

Fjellstyre har gjort vedtak i saken(sak 8/16)den 30.3 saken har ligget ute til ettersyn. Pr d.d. 

har det kommet inn merknad fra Sel Jeger og Fiskerforening, som okke ønsker fluefiskevann 

men at fjellstyret setter ut abbor. Fjellstyret skal gjøre endelige vedtak. 

 

VURDERING: 

 

Hesstjønn ligger på Kringsetra, og ble i 1967 rotenonbehandlet for å bli kvitt ørekyte og 

abbor. I dag er ørekyta kommet tilbake til Hesstjønn, noe som kan få store negative følger for 

ørretbestanden i vannet. Spesielt fordi dette vannet er lite, og grunt, kan en stor 

ørekytebestand bidra til nedbeiting av aurens byttedyr, noe som igjen fører til dårligere 

vekstvilkår for auren. 

 

Forvaltningstiltak: 

Tiltak for utfisking av ørekyte har liten dokumentert effekt. Dette er resurskrevende tiltak, og 

andre tiltak bør derfor vurderes. Man ønsker derfor gjøre et forsøk på å få opp en bestand av 

større aure i vannet, for å se om denne kan bidra til predasjon av ørekyte. Men dette krever at 
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den store fisken ikke tas ut, da det bare er fisk over en viss størrelse som kan ha mulighet for 

å slå over på fiskediett.  

 

Bestanden av ørekyte og aure vil under prøveordningen bli nøye fulgt opp, for å dokumentere 

effekten av tiltaket. 

 

Sportsfiske: 

Når det gjelder Sel kommune er den veksel vi kan dra på elvefiske og fiske i fjellet viktig. 

Mange tilreisende fiskere kommer for elvefisket i Lågen. Ved vanskelige fiskeforhold f.eks 

høy vannstand, vil disse se etter alternativer i nærområdet.  

 

Man ønsker med dette å gjøre et forsøk på Hesstjønn der det innføres fangst- og 

utstyrsbegrensning for å øke størrelsen på auren i vannet.  

 

For å kunne gjøre en slik endring kreves det endring av § 5 og 6 i fiskevedtektene. 

 

Fjellstyrets vedtak i sak 8/16 30.3: 

 

Sel Fjellstyre vedtar følgende endringer i fiskevedtektene: 

 

§ 5 I elver og bekker er det forbudt å benytte annen redskap enn stang og støkrok. Det er 

forbudt å bruke faststående redskap line/reiv og garn nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter. 

Det er ikke tillatt å ha faststående redskap i vannet mellom kl 10.00 og 17.00. Faststående 

redskap(garn, line/reiv og støkroker), SKAL merkes tydelig med navn og mobilnr. Redskap 

som ikke er tilstrekkelig merket kan bli inndratt. På Hesstjønn er det kun tillatt å fiske med 

flue med krok uten mothake. Fangstbegrensning på 2 fisker pr fisker pr dag. Fisk over 35 

cm skal settes ut igjen. 

 

§ 6 Isfiske og fiske med inntil 10 støkroker er tillatt på alle vann unntatt Hesstjønn, her 

er isfiske forbudt. 

 

Vedtaket var enstemmig 

 

Sel jeger og fiskerforening har kommet med innspill til saken. De ønsker ikke fluefiskevann, 

men at det blir satt ut abbor for å bedre fiskemulighetene for barn og unge sommer og vinter. 

Fjellstyret har vurdert innspillet fra SJFF, men har valgt og ikke ta dette til følge. Bakgrunnen 

for dette er : 

 

 Hesstjønn egner seg ikke som pilkevann, da det etter å bli boret pilkehull skapes mye  

            overvann og farlige sprekker i isen, sannsynligvis grunnet «varme oppkommer» i        

            bunnen.  

 Det finnes alternative abborvann som Lorttjønn på Raphamn(ved bilvei) og  

      Ranglartjønn på Mysuseter.    

 

 Fjellstyret ønsker å forsøke noe nytt for å øke interessen for fisking. 
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 Det foreslåtte opplegget vil føre til større fisk som kan bli fiskespisende og redusere  

      den uønskede ørkyte bestanden i Hesstjønn. 

 

 

--o-- 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel fjellstyre opprettholder sitt vedtak i sak 8/16, såfremt ikke Sel Kommune har 

merknader til saken.  

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 Sel Kommune 

 

 

 

 

 

19/16 

 

Søknad om etablering av vei ved Vålåsjøen. 
 

 

3 hytteeiere på vestsiden av Vålåsjøen, feste nr 22, 66 og 67, søker om å få bygge vei fra 

Rondgard i Nord Fron kommune til sine hytter på statsallmenningen. Det henvises til at dette 

vil forenkle adkomsten og øke bruksverdien på hyttene. Særlig vil dette forenkle 

vedlikeholdsarbeid, framkommelighet for utrykningskjøretøy  osv. 

 

VURDERING: 

 

Eiendommene ligger i statsallmenning, som er viktig for allmennhetens mulighet til 

friluftsliv, jakt og fiske. En ytterligere opparbeiding av infrastruktur/nedbygging er ikke 

ønskelig. Det er søkt om et forholdsvis stort inngrep som kommer få hytter til gode. Vanlig 

praksis er at det ikke tillates opparbeiding av nye veier på statsallmenningen i Sel. De fleste 

hyttene i statsallmenningen har ikke veiadkomst. Det er ingen spesielle grunner som tilsier at 

det skal tillates å anlegge en vei fra Rondgard i Nord-Fron til disse hyttene.  

 

Det er i forbindelse med kommuneplan kommet innspill om ulike veiløsninger til disse 3 

hyttene, blant annet omsøkte trase. Disse innspillene er ikke innarbeidet i kommuneplanen.  
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FJELLSTYRETS UTTALELSE: 

 

Fjellstyret viser til tidligere praksis der det ikke tillates opparbeiding av nye veier på 

statsallmenningen i Sel. De fleste hyttene i statsallmenningen har ikke veiadkomst, og det 

er ingen spesielle grunner som tilsier at det skal tillates å anlegge en vei fra Rondgard i 

Nord-Fron til disse hyttene. Saken vil kunne skape presedens for andre hytteeiere som 

ikke har vei fram til hytta.  

 

Sel Fjellstyre viser også til at ulike løsninger på etablering av vei til de tre hyttefestene 

22, 66 og 67 har vært fremmet i forbindelse med rullering av kommuneplan. Innspillene 

er ikke tatt til følge og dermed ikke innarbeidet i denne.  

 

Fjellstyret ønsker å foreta en befaring i Vålåsjø-området for å få en mer helhetlig 

oversikt over området i forhold til eventuell tilrettelegging av adkomstveier her. Dette 

må danne grunnlag for en diskusjon om eventuelt endring av praksis i Sel Fjellstyre. 

 

Uttalelsen var enstemmig. 

 

--o-- 

 

Kopi: Statskog SF 

 Sel Kommune 

 

 

 

 

 

 


