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S 683, Nørre Trøllhøvd – søknad om sel
Toril Olvik søkjer om å setja opp sel på 60 m2 (BYA) på stølen på Nørre Trøllhøvd. Det er lagt med grunnriss
og teikningar av selet. Slet er tenkt plassert på same stad som det står ein eldre grunnmur.
Søkjaren dreiv med sauehald fram til januar 2011. Sidan har jorda vore leigd bort. Søkjaren starta opp att
med fôringsdyr i september 2013. Stølen skal brukast til beite, og evt slått. Selet på stølen er opphavleg ei
brakke på 23 m2 (BYA) som vart påbygd på 70-talet. Den er av svært enkel standard og er i dårleg tilstand.
Det gamle selet er tenkt fjerna om det blir gjeve løyve til nybygg.
Støl i bruk skal behandlast etter §10 i stølsforskrift:
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.
Støl som ikkje er i bruk skal behandlast etter §11 i stølsforskrift:
På seter som ikkje er i bruk, men som ikkje er fallen i det fri, kan seterbrukaren halde husa vedlike på
ordinært vis. § 10 andre ledd i denne forskrifta gjeld tilsvarande.
Skal seterbrukaren ta opp att seterdrifta, gjeld føresegnene i § 10 i denne forskrifta.
Oppland fylkeskommune har gjeve følgjande uttale i skriv datert 31.10.13:
Oppland fylkeskommune ved Kulturarvenheten har ingen innvendinger mot oppføring av et nytt sel på
stølen, men vil gjøre oppmerksom på følgende:
Det må tas hensyn til den strukturen og målestokken som er på setra/seterområdet fra tidligere.
Det er viktig å videreføre tradisjonen med hensyn til plassering i terreng, form og materialbruk, da med tanke
på valg av bl.a. panel, farge, takutstikk og tekking. Nye seterhus bør videre ha et uttrykk/en utforming som
viser når de er oppført, men underordne seg helheten i miljøet.
Statskog har gjeve følgjande uttale i skriv datert 31.10.13:
Det har nå kommet ny søknad der forutsetninger for behandling av saken er noe endret. Søker har anskaffet
seg foringsdyr i september og skal bruke stølen til beite og eventuelt slått. Status på stølen er etter vårt syn
fortsatt ikke i bruk, men ikke falt i det fri. Spørsmålet er om status på stølen kan bli endret til å være i bruk
basert på de nærliggende planer som foreligger. Vi overlater til fjellstyre å vurdere om saken skal behandles
etter seterforskriften §§ 10 eller 11.
Dersom fjellstyre ender med å behandle saken etter seterforskriften § 11, er det kun ordinært vedlikehold
som kan gjennomføres uten utvidelse. Om fjellstyre mener at saken skal behandles etter seterforskriften §
10, skal de vurdere behovet for nytt sel ut fra den planlagte drifta.
Statskog mener det ikke er behov for nytt husvære på stølen ut fra den planlagte drifta, slik som foringsdyr
på beite. Dersom dere allikevel går inn for søknaden anbefaler vi at eksisterende brakke forutsettes fjernet.
På bakgrunn av ovenstående fraråder vi fjellstyre til å tillate oppføring av nytt sel på stølen
Vedtak:
Fjellstyret reknar stølen for å vera i bruk og har behandla søknaden etter §10 i stølsforskrift. Fjellstyret finn at
det er behov det omsøkte sel og godkjenner søknaden om bygging av nytt sel. Løyvet er gjeve på vilkår av
at det gamle setet blir fjerna.
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.
Vedtaket er einstemmig.
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 28.11.13

Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Toril Olvik
Statskog
Vestre Slidre kommune
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