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S734 Bukono – fjøs
Magne Gardshaug søkte i 2009 om å få rive eksisterande fjøs for å føre opp nytt på nordsida av stølstunet.
Fjellstyret godkjente søknaden på vilkår av at det gamle fjøset vart fjerna.
Magne Gardshaug skriv i brev datert 17.6.10 følgjande:
Etter at geitene forsvant i 2007 så har Rainer Ladwig brukt fjøset til sauene og han ønsker å fortsette med
det. For min egen del så er det greit for meg ,men jeg har tatt det med i planen at det skulle rives på grunn
av ingen bruk for det lenger og at det står for langt unna selet og med sin dårlige mur og sitt utseende som
minner om en verkebyll i et pent ansikt. Men for at Rainer ønsker og synes det er veldig kjekt til sin drift Da
han benytter det hele sommeren til salt steiner og lammeveiing mulighet for å ha et rom til syke dyr, måling
av radioaktivitet. Så mitt forslag er at han kan bruke det så lenge han driver med sau for også da fjerne
byllen eller fjerne den nå og sette opp et lite skur/låve i stedet som ble fjernet etter bruk. Det kunne vært noe
enkelt med tak 20-30 kvadrat. Som ikke ruvet sånn i terrenget.
Rainer Ladwig er ikkje bruksberettiga og leiger beiterett til sauene av fjellstyret.
Søknaden er sendt Statskog til uttale og har i brev datert 23.8.10 gjeve følgjande uttale:
Vi viser til oversendte søknad fra Magne Gardshaug vedrørende hans gamle fjøs ved stølen i Bukono.
Det søkes om å beholde et gammelt fjøs som ikke lenger er i bruk av stølsbrukeren, og som fjellstyret
tidligere har krevet fjernet. Bakgrunnen for søknaden er at Rainer Ladwig leier beite for sau i området, og
han har i den forbindelse benyttet seg av fjøset til lammeveiing, måling av radioaktivitet og oppbevaring av
syke dyr og saltstein. Alternativt søkes det om å oppføre et lite skur til dette formålet dersom fjøset fjernes.
Fjellstyret innvilget i sak 31/2009 søknad om nytt fjøs og ystebu på stølen mot at gammelt fjøs og uthus på
stølen ble fjernet. Stølsbruker har følgelig ikke behov for bygget, som det fremgår av søknaden.
Rainer Ladwig har ikke bruksrett i statsallmenningen, og hans beiteutøvelse skjer i medhold av
seterforskriftens § 21. Selv om seterforskriften åpner for leie av ledig beitekapasitet i statsallmenningen
hjemler den, oss bekjent, ikke bebyggelse i forbindelse med dette.
Statskogs vurdering av søknaden er at det ikke er hjemmel i seterforskriften for å opprettholde bebyggelsen,
eller føre opp ny, utelukkende på grunn av behov for noen som ikke har bruksrett i statsallmenningen.
Opprettholdelse av bebyggelsen, eller oppføring av annen bebyggelse, bør i så fall anses som en
grunndisponering jf. fjellova § 12, og der i gjennom tuftes på en festekontrakt med Statskog som grunneier.
Vi tilrår følgelig at fjellstyret opprettholder sitt vedtak om at fjøset skal rives, men har ikke innvendinger til om
det settes en forholdsvis romslig frist for gjennomføringen.
Vedtak:
Fjellstyret er samd Statskog si vurdering og finn ikkje at det er grunnlag i stølsforskrifta for å godkjenne
søknaden og avslår søknaden om å få ha fjøset såande. Frist for riving av fjøset blir sett til 1.9.2011.
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 31.9.10
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