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Innkalling til fjellstyremøte 24.04.2018: 

Det innkalles herved til fjellstyremøte på møterom «Langsua», tirsdag den 

24.04.2018 kl. 09.00. De medlemmene som ikke kan komme kaller selv inn sin 

personlige vara. 

 

Saksliste: 

Sak 19.04.2018: Godkjenning av innkalling til møte 24.04.2018 

  

Sak 20.04.2018: Godkjenning av referat fra møte 20.03.2018 

 

Sak 21.04.2018:  Søknad om utbygging av seterhus på Mæhlumsetra, gnr/bnr/fnr 

238/1/386, tilhørende Mæhlum gård, gnr/bnr 165/1 (Lillehammer 

kommune) 

 

Sak 22.04.2018: Forslag til endring av «Generelle bestemmelser vedrørende elg- og 

hjortejakt i statsallmenning» 
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Sak 19.04.2018: Godkjenning av innkalling til møte 24.04.2018 

 

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 24.04.2018. 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 24.04.2018 godkjennes. 

 

 

 

Sak 20.04.2018: Godkjenning av referat fra møte 20.03.2018 

  

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 20.03.2018 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 20.03.2018 godkjennes. 

 

 

 

Sak 21.04.2018:       Søknad om utbygging av seterhus på Mæhlumsetra, gnr/bnr/fnr 

238/1/386, tilhørende Mæhlum gård, gnr/bnr 165/1 (Lillehammer 

kommune) 

  

Saksdokumenter:   

 E-post fra Hans Bernard Jahren til Gausdal fjellstyre; Søknad om utbygging av størhus 

på Mæhlumsætra. Datert 15.02.2018. 

 

 E-post fra Oppland fylkeskommune til Gausdal fjellstyre; Uttalelse iht. 

seterforskriftens § 10 vedrørende søknad om utbygging av størhus på Mæhlumsætra. 

Datert 05.04.2018 

 

Saksopplysninger: 

Søknaden behandles etter seterforskriftenes § 10. Om søknad om å setje opp, utvide og endre 

hus. Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp, utvide og endre hus for 

ei rasjonell utnytting av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til kva slag og kor mange hus 

som trengst, deira storleik og standard eller anna, og kan setje vilkår for oppføring, utviding 

og endring av hus. Fjellstyret skal leggje saka fram for Statskog SF til fråsegn før fjellstyret 

gjer vedtak etter dette leddet.  

 

Om fjellstyret vil krevje at hus eller anlegg som alt står, skal rivast, må fjellstyret leggje saka 

fram for regional kulturminnestyresmakt til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak. Det same gjeld 

ved nybygg og endring eller utviding av hus på seter, der dette vil påverke eksisterande 

kulturmiljø.  

 

 

Mæhlumsetra er i drift. Eksisterende hus er på 80 m2. Omsøkte utbygging vil bestå av to 

soverom på ca. 20 m2. Behovet for påbygget er godt begrunnet i søknaden.  
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Fjellstyret er positive til tiltaket som bidrar til rasjonell utnyttelse av bygningsmassen på setra 

og fortsatt bruk av beiteressursene i fjellet. 

 

Saken har ligget til offentlig gjennomsyn. Det har ikke kommet inn merknader til saken. 

 

Oppland fylkeskommune (kulturarvenheten) og er positive til tiltaket. 

 

Det har ikke kommet noen skriftlig uttalelse fra Statskog inne fristen, men Statskogs 

saksbehandler har muntlig uttalt seg positiv til søknaden. 

 

Tiltak av denne typen skal også vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes her som godt, jf. § 8. § 9 (føre-var-prinsippet) er her ivaretatt 

gjennom at området det skal bygges i har vært brukt til setring i århundrer. Det antas videre at 

setrer i drift er positivt for naturmangfoldet, jf. § 10 (økosystemtilnærming og samlet 

belastning). § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) fastslår at 

tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Tiltaket 

må gjennomføres på en miljøforsvarlig måte, jf 12 (miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetode) 

 

Innstilling:  

Med hjemmel i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning § 10, godkjenner fjellstyret 

at Hans Bernhard Jahren får utvide seterhuset på gnr/bnr/fnr 238/1/386, som omsøkt.  

Det tas forbehold om godkjenning fra Gausdal Kommune. 

 

 

 

 

 

Sak 22.04.2018: Forslag til endring av «Generelle bestemmelser vedrørende elg- og 

hjortejakt i statsallmenning» 

 

Saksopplysninger:  

Etterspørselen etter elgjakt er stor. Gausdal fjellstyre har ofte hundre søknader pr. ledige felt 

for utenbygds jaktlag. En del av lagene som fjellstyret har, eller har hatt, kontrakt med 

disponerer også elgjakt på private terreng. Dette fører i blant til mindre effektiv jakt på 

statsallmenningen, samt at færre jegere får sjansen til å jakte elg. 

 

Gausdal fjellstyre ønsker et regelverk der jaktlag ikke kan disponere flere jaktfelt samtidig. 

 

Statskog har en variant av dette i sitt regelverk: 

En jeger kan ikke utøve jakt på elg og/eller hjort på annen grunn under kontraktsfestet 

jaktperiode hos Statskog SF eller før kvoten hos Statskog SF er felt. Dersom jegeren har 

avtale om elg- og/eller hjortejakt hos Statskog SF, vil han altså likevel kunne jakte på annen 

grunn, eller hos Statskog, fram til jakten i henhold til kontrakten med Statskog SF starter. Har 

jegeren avtale om elg- og/eller hjortejakt hos Statskog SF bare i førsteperioden, vil han kunne 

jakte hos andre, eller hos Statskog, når tildelt kvote hos Statskog SF er felt eller 

kontraktsfestet jakttid for året er ute.  
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Innstilling:  

Gausdal fjellstyre har følgende innspill til Norges fjellstyresamband:  

Gausdal fjellstyre foreslår at de «Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i 

statsallmenning» justeres/revideres slik at jaktlag som har elgjakt på statsallmenning, ikke kan 

disponere andre jaktfelt samtidig. 

 

 

 

 


