
Vedtak 

Sel kommunestyre vedtar Handlingsplan for Leve hele livet med følgende tillegg: 

-I prosjektgruppa inkluderes i tillegg til de som allerede er nevnt; en representant fra Sel 

demensforening og en brukerrepresentant.  

-Sel kommune bør samarbeide med lokale tjenestetilbydere for i størst mulig grad treffe ulike 

interesser og behov.  

PS 2021/80 Kulturminneplan, temaplan bergverk og steinindustri, 2. gangs behandling 

Kommunestyrets behandling av sak 80/2021 i møte den 15.12.2021: 

Behandling 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak 

Det gjøres noen endringer på ordlyden i kulturminneplanen som følge av høringsrunden.  

1.    Endringene som er lagt inn (endringer er uthevet med rød skrift i ny versjon av 

kulturminneplanen):  

-    For serpentinkonglomeratet endres teksten i punktet "vurdering" (s. 68) under faktaarket til: 

"Serpentinkonglomeratet er et kulturminne med stor historisk verdi, både lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Det har stor kunnskaps- og opplevelsesverdi. Vi anbefaler å arbeide mot en eventuell 

verning i samarbeid med grunneier, Vågå kommune og vernemyndighetene." 

Teksten i tiltaks- og handlingsplanen (s. 78) endres til: "Arbeidet mot en eventuell verning av 

området i samarbeid med grunneier, Vågå kommune og vernemyndigheter."  

-    Når det gjelder Blokksteinsfabrikken på Sagflaten tas det i vurderingen på faktaarket (s. 73) inn 

følgende setning: "Eventuelle tiltak må skje i samråd med grunneier, kommunen det ligger i og 

vernemyndighetene."  

-    For Åsårberget endres ordlyden i siste avsnitt under punktet "vurdering" (s. 70) til: "Vi anbefaler å 

rydde vegetasjon og tilrettelegge med informasjon til publikum i samråd med grunneier og 

vernemyndighet. Det bør opplyses om at det er et freda område. Det er et ønske at det blir gjort 

videre undersøkelser for å få en mer utfyllende registrering. Eventuelle undersøkelser må gjøres i 

samråd med grunneier og vernemyndighet."  

Ordlyden i tiltaksplanen (s. 77) endres til: "Rydding av vegetasjon og tilrettelegging i samarbeid med 

grunneier og vernemyndighet. Vurdere videre undersøkelse av området i samråd med grunneier og 

vernemyndighet."  



2.    Listen over videre prioriteringer utvides med tilleggene fra Sel historielag. De nye temaene er 

skrevet inn med rød skrift i den reviderte kulturminneplanen, under "Vedlegg 8.1" på s. 86.  

  

PS 2021/81 Tillatelse til skadefelling av trekkelg 

Kommunestyrets behandling av sak 81/2021 i møte den 15.12.2021: 

Behandling 

Saksbehandler Torje Bjørke og kommunedirektør Solveig Nymoen svarte på spørsmål ifb. saken.  

  

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak 

Med bakgrunn i vilkårene i §18 i naturmangfoldlova innvilger Sel kommune Heidal Viltlag SA 

skadefelling på inntil 25 -tjuefem- elger med følgende vilkår: 

1) Tillatelsen gjelder fra 01.01.2022 - 15.02.2022. 

2) Felling av trekkelg må følge reglene for jaktutøvelse etter viltloven. 

3) Fellingsområde skal begrenses til hovedtrekkområde der trekkelgen ferdes og oppholder seg, 

dette gjelder område: Nyseterlia, Mugmoen, Nordre Staksto med østre avgrensing Murudalsvegen, 

Rindhovda, og Rustmo med østre avgrensing Sjolivegen. 

4) Verdien av felt vilt tilfaller det kommunale viltfondet. 

5) Kommunen v/Skogbrukssjef skal ha beskjed umiddelbart ved felling. 

6) Det skal etterstrebes å styre avskytingen i form av uttak av produksjonsdyr (ku) og kalv/ungdyr. 

7) Merka elg som inngår i elgmerkeprosjektet er totalfredet og det skal ved ingen omstendigheter tas 

opp jakt på disse dyrene. 

PS 2021/82 Kartlegging av friluftsområder 

Kommunestyrets behandling av sak 82/2021 i møte den 15.12.2021: 

Behandling 

Sp v/Pål Ellingsbø fremmet følgende tilleggsforslag: 

  

 Kartleggingen er ikke juridisk bindende. 


