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S 680, Jaslangen – søknad om skåle
Gerd Nanti og Normann Helle søkjer om å få føre opp skåle på stølen på Jaslangen. Skålen er på 15 m2
2
med eit overbygd inngangsparti på 3 m . Plassering er vist på vedlagt kartskisse.
Helle ynskjer å flytte stølsdrifta frå heimstølen til stølen på Jaslangen. Fjellstyret godkjente søknaden om sel
i sak 14/05 og mjølkestall 47/06. Vilkår for løyvet var at gamalt sel og uthus blir rive så snart nytt sel er ferdig
og seinast 2 år etter oppstart av byggearbeidet på 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 fram for Statskog til fråsegn.
Dersom fjellstyret vil krevje at hus som alt står, skal rivast, må saka føreleggast for regional
kulturminneforvaltning til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak. Det same gjeld ved endring eller utviding av hus
på seter.
Søknaden er sendt Statskog og Oppland fylkeskommune til uttale.
Statskog skriv i brev datert 16.1.08 m.a. følgjande:
I seterregisteret er det registrert følgende bebyggelse på stølen:
Hustype
SumAreal
Seterbu
94
Låve/løe,
6
Uthus/skåle
29
Seterbu
53
Ettersom denne stølen er flyttet og bygget opp på nytt er det stor sannsynlighet for at opplysningene i
seterregisteret ikke gir et riktig bilde av stående bebyggelse på stølen.
I fjellstyresak nr. 14/2005 ble satt som vilkår for tillatelsen til å bygge nytt sel at gammel bebyggelse skulle
fjernes senest 2 år etter oppstart av byggearbeidet på det nye selet. Det vites ikke fra vår side om dette
vilkåret er oppfylt, men etter våre opplysninger går fristen for dette vilkåret ut i august 2008.
Vi ber derfor fjellstyret vurdere om det nå kan være hensiktsmessig å stille krav om at gammel bebyggelse
fjernes før en eventuell tillatelse skåle/utedo gjøres gjeldende. Statskog har for øvrig ikke merknader til
søknaden.
Oppland fylkeskommune har gjeve følgjande uttale:
Fra tidligere finner vi i arkivet for denne stølen planer for ny mjølkestall som Fylkeskonservator har uttalt seg
om. Av søkers brev datert 12.1.2008 vedlagt foreliggende e-post går det fram at det også er bygd nytt sel.
Bebyggelsen på denne stølen har vært gjenstand for en omfattende fornying de seinere årene. Vi er ikke
sikre på hvordan dette til slutt er blitt gjennomført i forhold til tilpasning til stedlig byggeskikk.
Når det gjelder foreliggende sak - skålen/utedoen - i forhold til tradisjonell stølsbygging, vil vi framheve det til
dels ekstremt enkle uttrykket som det viktigste karaktertrekket ved denne typen hus. Overført til dette huset
vil det si at en bygger det i bindingsverk med stående panel - kantskåren låvepanel (eller
tømmermannspanel, eller lektepanel) som utvendig kledning på veggen. Det bør være smale vindskier - ett
bord på dette huset. Det bør være korte takutstikk både i raft og gavl - her er de tegnet for lange.
Fargesettinga bør følge tradisjonen - tømmeroverflater var ofte ubehandlet. Panelte nyere hus fra særlig 2.
kvartal av 1900-tallet var malt. Fargen finner en på hus i området fra denne tiden. Hus som iflg. skikken skal
behandles utvendig, bør males - ikke beises.
Det antydes ikke noe om taktekking i det materialet vi har mottatt. Dette huset bør ha skifer eller et lett
tekkemateriale. Den eldre panelte bebyggelsen i området framstår gjerne som forbilde også i forhold til
taktekking. Det vil ikke være naturlig å legge torv på dette taket.
Vedtak:
Fjellstyret finn at det er behov for det omsøkte bygg og godkjenner søknaden etter § 13 i stølsforskriftene.
Vilkåret for løyvet er at søkjaren følgjer tilråding frå fylkeskommunen med omsyn til paneltype, farge og
takutstikk.

Fjellstyret vil minne om at vilkår i sak 14/05 om fjerning av gamalt sel og uthus står ved lag.; Vilkår for løyvet
er at gamalt sel og uthus blir rive så snart nytt sel er ferdig og seinast 2 år etter oppstart av byggearbeidet på
nytt sel.
Etter § 10 i fjellova tek fjellstyrevedtaket til å gjelde 4 veker etter at det er gjeve melding om vedtaket.
Byggeløyvet er ikkje gyldig før kommunen har godkjent søknaden. Dersom bygginga ikkje er starta opp
innan 3 år fell løyvet bort.
I følgje §28 i forvaltningsloven kan vedtaket klagast over. Eventuell klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre
innan 3 veker frå mottak av dette vedtak.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 31.1.08
Harald Ranum
sekretær
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