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S 655, Røvsalin – avgrensing av tilleggsjord
I behandling av byggesøknad sak 39/06 tok Statskog opp spørsmål om avgrensing av tilleggjord og
stølsutvisning. Fjellstyret behandla ikkje dette under behandlinga.
Under befaring den 7.9.2000 drøfta fjellstyret og Statskog reduksjon av inngjerdinga i den austre delen.
Frå stølsregisteret: Befaring med fjellst. og Ove Bergheim. Till. utvist 1962 reduseres med 3,5 daa fra 11,2 til
10,7 daa (kommunens borebrønn sikres). Utvisning 1990 reduseres fra 28 daa til 12 daa. Resten legges i det
fri. Fjellstyret har ikkje gjort vedtak om dette etter befaringa.
Statskog skreiv til sak 39/06:
Til spørsmålet om endring av stølsutvisningen ber vi om informasjon om hvor inngjerdingen til kommunen
går, så det kan utredes hvor mye av inngjerding som hører til tilleggsjord og hvor mye som hører til
stølsutvisningen. Det bes også opplyst om hvor vidt det er fattet vedtak om at deler av tilleggsjorda øst
for stølsvollen er lagt i det fri. Eller om hele tilleggsjordutvisningen fra 1990 fremdeles ligger til
stølsbrukeren. Det kan for ordens skyld også opplyses om hvor vidt grensen til stølsvollen går øst eller
vest for hyttefeste 327, og hvor vidt gjerdene mot hyttefeste 317 og 782 går der de skal i henhold til
gjeldende tilleggsjord for Ove Bergheim.
Ved gjennomgang av saken dukker det opp mange spørsmål og uklarheter som gjør saksbehandling
langt mer omfattende enn først ventet. Men for å få til en klar og rettferdig saksbehandling
Kommunen v/Kompen opplyser at det som er gjerda ut samsvarar i grove trekk det som er definert som
sikringssone 1.
Ove Bergheim opplyser at han har behov for mest mulig av det arealet som har fått vist ut, men han har ikkje
merknader til at utvisinga blir redusert for sikringssone 1 og for hyttefestene på utvisinga.
Etter ny stølsforskrift, gjeldande frå 1.9.09, skal fjellstyret gjera vedtak om tilleggsjord og Statskog skal gjera
vedtak om inngjerding av tilleggsjord. Overgangsreglar gjer at innkomne saker skal behandlast etter tidlegare
forskrift.
Vedtak:
Fjellstyret tilrår at tilleggsjorda blir justert slik at arealet for sikringssone 1 og arealet til fritidsfestene F 317 og
F 782 går ut. Eventuell avgrensing ved F 327 blir utsett til ein får avklara om Bergheim får overta huset, jf sak
33/09.
Einstemmig vedtak.
Vestre Slidre fjellstyre den 21.9.09
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