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S874, Flyin – søknad om inngjerda beite 
Stølsbrukaren søkjer om å få gjerda inn areal til beite ved stølen sin på Flyin. Areal som det blir søkt om går 
fram av kart. Det blir søkt om to ulike alternativ på ca. 28 daa eller 36 daa. Tillegga som det blir søkt om ligg 
inntil søkjaren sitt stølsjorde og brukar stølsjordet til beite. Søkjaren driv med storfe og sau. Ved 
søknadstidspunkt har han 31 stk. storfe og 115 sauer.  
 
Etter stølsforskrift §5 kan jordbrukar med behov for areal få vist ut beiteareal av fjellstyret. Søknad om 
tilleggsareal skal sendast kommunen og Statskog til uttale. Statskog SF tek avgjerd om inngjerding av 
beiteareal etter tilråding frå fjellstyret. Utvising av areal må også leggjast ut til offentleg ettersyn.  
 

 
 
I sak 25/18 gjorde fjellstyret slikt vedtak:  
Fjellstyret legg søknaden ut til offentleg ettersyn og sender søknaden  til kommunen og Statskog for uttale.  
 
Søknaden har lege ut til offentleg ettersyn og det har ikkje kome merknader til søknaden.  
 
Tiltaket er vurdert etter Naturmangfaldlova § 7, jf. prinsippa i §§ 8-12. Det er ikkje registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabanken sitt kart som er til hinder for tiltaket. Det er ikkje registrert automatisk freda kulturminner 
i området.  
 
Arealressurskart: 
 

 
 

Kartet syner at det er variasjon i kor god jorda er. Landbruksavdeling har vore på befaring og funne arealet 
skikka til beite. 
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Vestre Slidre kommune har gjeve slik uttale:  
Viser til e-post frå Vestre Slidre fjellstyre den 19.11.18 der landbruksforvaltninga har blitt beden om å gi ein 
utale til søknaden frå Gjermund Storhaug, som søker om å få gjerde inn areal til beite ved stølen sin på 
Flyin, viser til vedlegg ved kart som viser utvidelsen. Det er to alt. på ca.28 og 36 da. 
 

Landbruksforvaltninga i kommune har ingen innvendinger på søknaden, ser det som svært positivt att arealet 
på stølslaget blir brukt til beite. Det er ikkje for stort beite press i dette området, så utvideles av beite området 
rundt stølen vil være praktisk for å samle plass for dyra med saltsein og ha tilsyn i løpet av beitesesongen. 
 

Det som ein må tenke på når ein gjerder inn nytt areal, er alt gjerde ikkje er til hinder folk og dyr der det er og 
har vært reksler og stiger i terrenget. 
 

Landbruksforvaltninga har ingen innvendinger på å ta i bruk arealet det er søkt om, det som er mest praktisk 
for søkeren om det er alt.1 eller alt.2. 
 

Statskog har gjeve slik uttale:  
Statskog SF mener det er positivt at det legges til rette for at arealer blir beitet. Denne saken er litt spesiell 
siden det ligger en uløst gjerdesak vedrørende en fritidsbolig som ligger inne på søkers stølsområde. Det var 
befaring i sommer 2018 hvor de ble konkludert med at støseieren og hyttefester skulle bli enige om 
inngjerdingen ut i fra de føringen vi gjorde på møtet. Dette har ikke løst seg og saken er ikke avgjort.  
 

Det er spesielt i Vestre Slidre statsallmenning at hytter/fritidsfester ligger inne på stølsjorder. Dette er uheldig 
og vi bør i samarbeid finne løsning på hvordan vi skal se på disse sakene.  
 

Nedenfor foreligger et forslag på noen endringer av dagens stølseiendom, som kan løse konflikten vi har. 
Stølseier mister ca. 3-4 dekar areal oppe ved hyttefeste nr. 132. Stølsbruker får i stedet omsøkt areal (alt.2, 
minus omsøkt areal oppe ved stølshusene) på nedsiden av stølen. Dette arealet utgjør ca.34 dekar. Det er 
også muligheter å utvide arealet visere nedenfor dersom stølseiger har behov.  
 

Fritidsfeste nr. 132 bør fjerne skigarden slik at det blir en åpen gutu mellom stølseiendommene fnr. 874 og 
fnr. 810. Skigarden kan evt. benyttes som gjerde mot stølsegendommen 874 dersom en ønsker det. 
  

Det er for mange uklarheter i denne saken til at den kan avgjøres nå. Fritidsfester inne på stølsjorder er en 
utfordring både for stølsbrukeren og for hyttefesteren. Det er viktig at alle parter blir enige. Statskog ber 
derfor om at ny felles befaring må gjennomføres før fjellstyret viser ut areal.  
 

Statskog kan på bakgrunn av denne konflikten ikke gi tillatelse til inngjerding av nytt utvist beite slik det 
foreligger i søknaden.  
 

Statskog sitt forslag på ny grense/inngjerding av stølsjordet fnr. 874. 

 
 
Statskog ynskjer å endre inngjerding av eksisterande stølsjorde i samband med utvising av nytt beiteareal, 
for å løyse spørsmål om inngjerding av hyttefeste som ligg på jordet. Festaren har fått tilbod frå 
stølsbrukaren om å gjerde inn festet. Statskog og fjelloppsynet var med på befaring med partane i 2018. 
Stølsbrukar og hyttefestar vart då samde om kvar inngjerding skulle vera. Under befaring vart ferdselsrett til 
annekset drøfta. Det vart då presisert at det ikkje skulle vera to vegrettar til festet. Vegretten som høyrde til 
festet var vegen som går fram til hovudhytta. Ferdsel til annekset skulle skje med stig over jordet frå 
hovudhytta.  I ettertid har festaren trekt aksept på avtale om inngjerding. Inngjerding av festet og utvising av 
beite er to ulike saker. Ein kan ikkje stille som vilkår at stølsbrukaren skal leggje deler av delar av 
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eksisterande stølsjorde i det fri for å løyse problem med inngjerding av hyttefestet. Den delen av jordet som 
Statskog ynskjer å leggja ut er av god kvalitet og ein stor del av omsøkt areal er av langt dårlegare kvalitet. 
Stølsbrukaren kan ikkje vera tent med ei slik løysing. Skissert løysing frå Statskog fører også ei trong goto 
opp til feste 308 som kan bli ei «felle» for beitedyr. Her må det ev. bli sett opp ei grind. Søkjaren har behov 
for beiteareal jf. uttale frå kommunen. Fjellstyret skal ta stilling til om søkjaren har behov for inngjerda 
beiteareal, om arealet er skikka og at det ikkje er til ulempe for andre. Er desse vilkåra oppfylt, bør 
stølsbrukaren få vist ut arealet. Alle desse vilkåra er oppfylt og arealet bør visast ut.  
 
Det følgjer av stølsforskrifta at Statskog skal gjera vedtak om inngjerding av utvist areal. Fjellstyret skal gi 
tilråding om arealet skal kunne gjerdast inn. Fjellstyret oppfattar Statskog sitt brev som ei uttale om arealet 
skal visast ut og som eit signal om at Statskog gjera vedtak om å ikkje godkjenne inngjerding. Jf. §30 i 
stølsforskrift har søkjaren klagerett: Enkeltvedtak gjort av Statskog SF i medhald av denne forskrifta, og som 
ikkje skal avgjerast ved skjøn, kan bli klaga over til Statens landbruksforvaltning etter føresegnene i kapittel 
VI i forvaltningslova. Søkjaren kan ikkje klage over Statskog sitt vedtak før enn fjellstyret har gjort vedtak om 
utvising. Klagefrist kan gå ut føre fjellstyret har fått gjort vedtak om utvising. Statskog må derfor gjera vedtak 
om inngjerding etter fjellstyret har gjort sitt endelege vedtak om utvising med tilråding om inngjerding. 
Fjellstyret kan derfor vise ut arealet og søkjaren kan ev. klage over Statskog sitt vedtak, dersom Statskog 
opprettheld sitt syn på inngjerding.  
 
Framlegg til vedtak:  
Fjellstyret finn det dokumentert at søkjaren har behov for inngjerda beite, arealet er skikka og det det er ikkje 
er til skade for bruksrettar. Fjellstyret vedtek å vise ut areal til inngjerda beite etter stølsforskrift §5. Endeleg 
avgrensing av arealet blir avgjort etter befaring til våren. Fjellstyret tilrår at søkjaren får gjerda inn arealet. 
 
Nye opplysningar:  
Etter sakutgreiing vart sendt ut har følgjande uttale kome frå feste 132:  
Det vises til søknad fra Gjermund Storhaug om utvidelse av beiteareal knyttet til støl 874 ved 
Flyin og inngjerding av dette. 
 

Undertegnede inngir uttalelse på vegne av feste 132 som har to hytter inne på det som er ansett som 
beitearealet til støl 874. 
 

Søknaden fra Storhaug har to alternativer, i tillegg har Statskog kommet med et tredje alternativ. 
Kort om historien. Det som i dag utgjør feste 132 ble kjøpt av Christian Holtermann fra daværende grunneier 
Halgrim Hovde i 1926. Noen år senere kjøpte Holtermann ytterligere en parsell. Ved Høyfjellkommisjonens 
grenseoppgang kom Landbruksdepartementet til at det var en feil når Stølen til Hovde ble skyldlagt som 
egen seter i 1887. 
 

Holtermann underskrev festeavtale med Landbruksdepartementet i januar 1941. I 1954 ble det oppført 
ytterligere en hytte «Veslehytten». Denne har gjennom alle år siden benyttet vei gjennom det areal som 
Storhaug nå søker om å få som tilleggsareal. 
 

Nord for de to hyttene går en gutu. Mot denne har det i alle disse årene vært en skigard. Denne har hele 
tiden vært vedlikeholdt og fornyet av Holtermanns etterkommere. 
 

Det samme gjelder engen som er mellom de to hyttene. 
 

Vi vil motsette oss at vei, som vi har veirett til, inngjerdes slik som Storhaug søker om. Dette vil 
vanskeliggjøre adkomst til «Veslehytten». Samtidig er det viktig at den ferdselsretten som gutuen gir 
opprettholdes. 
 

Vi har ingen innsigelser til Statskogs forslag til løsning utover at vi er av den oppfatning at skigarden må 
bestå. Skigarden vil ikke grense mot festenummer 874 etter det forslag Statskog tegnet inn på kart. Det er 
adgang til ferdsel mellom eksisterende skigard og feste 810. 
 

Forslaget fra Statskog gir dessuten en varig løsning på de utfordringer det har vært å komme til enighet 
vedrørende gjerde, i tillegg til at den ikke er til hinder for overnevnte veirett. 
Vi kan, med forbehold om skigarden, tiltre forslaget fra Statskog. Vi deltar for øvrig gjerne på befaring til 

sommeren. 
 
Innspel frå hyttefestaren støttar opp under framlegg frå Statskog og det er ikkje vesentlege nye element som 
ein ikkje har vore klar over tidlegare.  
 
Vedtak: 
Fjellstyret finn det dokumentert at søkjaren har behov for inngjerda beite, arealet er skikka og det det er ikkje 
er til skade for bruksrettar. Fjellstyret vedtek å vise ut areal til inngjerda beite etter stølsforskrift §5. Endeleg 
avgrensing av arealet blir avgjort etter befaring til våren. Fjellstyret tilrår at søkjaren får gjerda inn arealet. 
 
Vedtaket er samrøystes.  
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I følgje §28 i forvaltningsloven kan vedtaket klagast over. Parter har rett til innsyn i saksdokument. Eventuell 
klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre innan 3 veker frå mottak av dette vedtak.  
 
Vestre Slidre fjellstyre den 14.2.19 
 
 
Harald Ranum  
Sekretær   
 
Utskrift:  Gjermund Storhaug  
  Statskog 
  Vestre Slidre kommune 


