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PRODUKSJON AV VED FOR SAL
Bård Røine skriv i brev datert 6.8.03 følgjande:
Jeg søker med dette om å få hogge bjørk og gran i Vestre Slidre statsallmenning Jeg vil prøve å etablere
et vedutsalg på Vaset ved Røinestølen og er da avhengig av råmateriale.
Som alle vet holder bjørka nå på å spre seg i ekspressfart på fjellet, så det ville være en fordel for alle å
få hogget ut. Plutselig bor vi alle i skogen og ikke på fjellet. I området mellom Bjørnhovd og Murkelia er
det enorme områder alt for tett bestand. Tynning her er absolutt på sin plass.
Strømprisen har nå en slik utvikling at det vil være et økende marked for ved i framtida. Går dette som
ønsket, kan jeg kanskje få etablert 2-3 arbeidsplasser.
Statskog ber i brev datert 29.8.03 fjellstyret om uttale til søknaden. I bruksreglane er det ikkje spesielt
nemnt utvisning av ved for sal, men bør kunne behandlast etter §1, pkt. 6 som omhandlar utvisning til dei
som ikkje er bruksberettiga.
Statskog skriv vidare at ein bør vurdere om det skal utarbeidast ein enkel skogbruksplan for
allmenningen som visar kvar det kan visast ut ved til bruksberettiga og kvar det visast ut ved for sal. I
planen bør det utarbeidast reglar for salsdriftene. Det må takst omsyn til element knytt til gjengroing, samt
behovet for enkle traktorvegar.
Vestre Slidre kommune v/Terje Karlsen skriv i brev datert 28.8.03 at dei ser positivt på tiltaket.
VEDTAK:
Fjellstyret ser svært positivt på tiltaket og tilrår over for Statskog og allmenningsstyret at Bård Røine får
løyve til å starte opp med hogst i området Bjødnhøvd – Murkelie for å drive produksjon av ved. Prisen bør
ikkje setjast høgare enn at det kan bli ein lønnsam produksjon. Syner her også til sak 46/03 om pris
generelt i allmenningen.
Vedtaket er einstemmig .
Vestre Slidre fjellstyre den 11.9.03.
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