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S 724, Vaset – søknad om grensejustering
Bård Røine søkjer om grensejustering ved stølen sin på Vaset. Arealet skal brukast til beite.

Etter stølsforskriftene § 6 blir søknad om tilleggsjord/inngjerda beite avgjort av Statskog etter uttale frå
fjellstyret. Fjellstyret skal leggja søknaden ut til offentleg ettersyn.
I sak 36/04 gjorde fjellstyret følgjande vedtak:
Fjellstyret legg søknaden ut til offentleg ettersyn.
Det har ikkje kome merknader til søknaden.
I sak 57/04 gjorde fjellstyret følgjande vedtak:
Fjellstyret tilrår at Bård Røine får vist ut det omsøkte areal.
Statskog skriv i brev datert 21.1.05 følgjande:
Jeg viser til kommunens brev av 11.01.05 som skal være sendt dere. Kommunen har ikke merknad til
utvidelsen.
Jeg skulle til å utstede utvisningsforretning, og ser da at det er utvist 6 daa støl i 1940 og 19,2 daa
tilleggsjord i sak 12,1962, tils 25,2 daa. Disse tallene er også registrert i stølsregisteret. Jeg har nå
arealberegnet hele arealet til ca. 32 daa + tillegget nå, altså ca. 7 daa mer enn utvist. Det har vel da
kanskje blitt foretatt en utvidelse som ikke er registrert, kanskje i forbindelse med kårselet som det
opprindelig var feste på.
Det er ikke lett å se hva som er støl og hva som er tilleggsjord av kartet. Jeg har skissert inn forslag til
støl og tilleggsjord. Forskjellen i areal har jeg lagt til stølen slik at en får med alle hus der, og jeg tenkte
da å opprette utvisningsforretning på tidligere utvist tilleggsjord med tillegg nå, når jeg får nytt gab.nr. for
tilleggsjorda fra kommunen. Dette fordi det ikke lenger skal være samme gabnr. på støl og tilleggsjord.
Når utvisningsforetningen er undertegnet, foreslår jeg at inngjerding kan foretas.
Jeg ber om eventuelle merknader.
1. Støl ca 12 daa ( utvist 6 daa i 1940)
2. Tilleggsjord 1962 ca 19,2 da
3. Tillegg nå 2,7 daa

Vedtak
Fjellstyret har ingen merknader til Statskog sitt framlegg.
Vedtaket er einstemmig .
Vestre Slidre fjellstyre den 7.4.05.
Harald Ranum
sekretær
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