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Arkiv nr: F 564

F 564, Kvitehaugen – tilleggsjord
Statskog skriv i brev datert 21.10.05 følgjande:
Jeg viser til befaring 20.10.05 med Harald Ranum der vi registrerte at gjerdet begynner å bli dårlig.
Dessuten vises til fjellstyrets vedtak i sak 21/91 der fjellstyret gikk inn for at Paul Ring fikk beholde arealet
til beite.
Vi registrerte under befaringen at gjerdet begynner å bli dårlig. Beitet har vel heller ikke vært ibruk på
lang tid og er vel i grunnen bare inngjerdet utmark. I flg. opplysninger i brev 12.03.91 fra Paul Ring er
arealet grøftet.
Vi ber om fjellstyrets uttalelse til eventuell oppsigelse av beiteavtalen og om det eventuelt kan være
aktuelt for andre å overta utvisningen.
Retten til tilleggsjord fell etter fjellova §22 bort når jorda ikkje har vore i bruk i eit samanhengande tidsrom
på 5 år.
I sak 48/05 gjorde fjellstyret følgjande vedtak:
Retten til tilleggsjorda er etter fjellstyret sitt syn falt bort. Arealet er ikkje slik opparbeidd at det er aktuelt å
vise det ut til andre. Fjellstyret tilrår at beitet blir sagt opp.
I brev datert 12. januar opplyser stølsbrukaren at det ligg føre planer om å selja gardsbruket Lome 33/1
og reknar med at dette vil skje i løpet av 3 år. Jorunn Ring Oelschägel ber om at vedtak om å leggja
arealet i fri blir omgjort inntil det er avklara om ny eigar har behov for arealet. I mellomtida vil Oelschägel
sørgje for fri tilgang til arealet for beitedyr i området og at gjerdet bli retta opp der det er nødvendig.
Statskog ber fjellstyret om uttale til søknaden.
Vedtak:
Fjellstyret meiner at eit eventuelt sal i framtida ikkje er avgjerande. Om nye eigarar har behov for meir
areal, vil dei kunne søke om å få vist ut nytt tilleggsareal. Fjellstyret finn derfor å oppretthalde sitt
tidlegare vedtak i sak 48/05.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 2.2.06.
Harald Ranum
sekretær
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