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S 764, Kvålsstølen – riving og nybygg av sel
2
2
Bjørn Ingar Vistehagen søkjer om å rive på eksisterande sel på 44 m og føre opp att eit nytt på 74 m .
Han skriv i brev datert 9.6.05 følgjande:
Undertegnede driver samdrift i mjølkeproduksjon i selskapet Granli/Vistehagen Samdrift ANS, org.nr.983
790 372. Etter at samdrifta ble etablert har mitt stølsjorde blitt brukt til beite for ungdyr, mens samdriftas
mjølkeproduksjon foregår på Jaslangen. For vår samdrift er dette en viktig ressurs og stølen er helt klart
en viktig det av driftsgrunnlaget vårt selv om det ikke melkes der.
Gjennom å være deltaker i ei samdrift blir gårdens kvote opprettholdt og produsert, og samdrifta gir oss
mulighet til å utnytte ressursene våre på en bedre måte enn ved å drive hver for oss. Da mjølkekvota
følger eiendommen kan samdrifta når som helst oppløses og mjølkeproduksjon tas opp igjen på hvert av
bruka i samdrifta.
Med denne bakgrunn mener jeg å ha behov for et stølssel på min støl på Kvålstølen, og søker om
tillatelse til riving av gamleselet og oppføring av nytt sel.
Stølen er i bruk etter fjellova og skal behandlast etter § 13 i stølsforskriftene der det heiter:
Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp hus for ei rasjonell utnytting av utvist
seter. Fjellstyret skal taka stilling til kva slag og kor mange hus som trengst, deira storleik og standard
eller anna, og det kan setje vilkår. Før fjellstyret gjer vedtak skal saka leggjast fra- for Statskog til fråsegn.
Dersom fjellstyret vil krevje at hus som alt står, skal rivast, må saka føreleggast for regional
ku,turminneforvaltning til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak. Det same gjeld ved endring eller utviding av
hus på seter.
Statskog skriv i brev datert 14.6.05 følgjande: Under forutsetning av at stølen på Kvålsstølen er i bruk
som beite ut fra Solvang 74/9 eller at eiendommene er slått sammen slik at det er en driftsenhet med 2
støler, har ikke vi merknader til utskifting av selet dersom fjellstyret mener det er behov for dette i
forbindelse med drifta av garden, og kan godkjennes etter gjeldende regler.
Vedtak:
Fjellstyret finn at det er behov for det omsøkte bygg og godkjenner søknaden etter § 13 i
stølsforskriftene.
Dersom bygginga ikkje er starta opp innan 3 år fell løyvet bort.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 20.6.05.
Harald Ranum
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