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F 981, Nørre Trøllhøvd - tilleggsjord
Statskog skriv i brev datert 26.1.05 følgjande:
Vestre Slidre statsallmenning. Fjellstyres stølsregistrering i 2001. Tilleggsjord 44,5 daa 0543/94/1/981 til
Svarveplassen 6117 v/Nordre Trollhovd, Tove Skogheim Nyhagen.
Det som ble registrert i 2001 har blitt lagt inn i stølsregisteret av Statskog. Jeg har nå sett over en del
merknader etter registreringen og arkivert det som ble registrert på saksmappene.
Jeg viser til fjellstyrets sak 5/93 der det ble tilrådd frist til utgangen av 1994 med å gjøre ferdig utvist
tilleggsjord. Deretter skulle midlertidig brakke fjernes. Ved brev 15.06.93 til Tove Skogheim Nyhagen
presiserte vi dette.
Ved registreringen i 2002 ser vi at brakka fortsatt står.
Jeg ber om fjellstyrets uttalelse til saken og at vi eventuelt ser nærmere på dette under første
befaring.
I sak 13/05 gjorde fjellstyret følgjande vedtak:
Fjellstyret utsett saka til befaring den 13.6.05.
Fjellstyret såg på saka saman med Statskog og Nyhagen under befaringa den 13.6.05.
Statskog skriv i e-post datert 24.10.05 følgjande:
Jeg viser til fjellstyrets sak 13/05 der saken ble utsatt til befaring 13.06.05.
Jeg kan ikke se at jeg har fått tilbakemelding etter befaringen. Saken ligger kanskje her i påvente av at
jeg skulle undersøke reglene nærmere. Det står vel ikke tydelig i fjellov/forskrift at tillegsjord skal brukes
ut fra eget bruk for å være ibruk.
Jeg har konferert med Carl Libach som igjen har konferert med Siw Bleikvassli.
De mener at den delen av tilleggsjorda som ikke er tatt ibruk sies opp og at vi overfører det arealet som
er tatt ibruk til den som faktisk bruker jorda idag.
Dersom jorda ikke er bruk av andre lenger og ikke har vært ibruk ut fra eget bruk på 5 år må vel hele
utvisningen sies opp. Brakka må vel kreves fjernet.
Kanskje det da kan være aktuelt å aventere jorda ledig for andre?
Festeren av tilleggsjorda får mulighet til å klage over vår oppsigelse.
Ber om fjellstyrets uttalelse.
Retten til tilleggsjord fell etter fjellova §22 bort når jorda ikkje har vore i bruk i eit samanhengande tidsrom
på 5 år.
Vedtak:
Retten til tilleggsjorda er etter fjellstyret sitt falle bort. Arealet er delvis opparbeidd og fjellstyret vil derfor
tilrå at arealet kan lysast ledig for andre.
Blir ikkje arealet vist ut til andre, må festaren fjerne gjerdet og arealet må ryddast/sikrast.
Brakka må fjernast uavhengig om arealet blir vist ut til andre eller ikkje.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 9.11.05
Harald Ranum
sekretær
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