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S645 Trøllhovd - Samanslåing av bruk 
 
Fjellstyret har motteke ein epost frå Knut Hande, eigar av 48/1, der han skriv følgjande: 
Til Vestre Slidre fjellstyre.                                                                                                         

….. 

No har vi fått konsesjon på g. nr. 48 br. nr. 1 med støl på Trøllhovd 94/1 fnr 645. 

Søkjer med dette om å få behalde stølen slik det har vore praktisert før. 

Vi vurderer nytte Trøllhovd som  beite for sauene våre når vi no får bruksrett der. 

Trøllhovd traktene er nok temmeleg sikkert eit meir solrikt og betre beite. Fordelen med 

Baklia er at vi har større inngjerda beite vår og haust. Vi har då også rydda lia rundt 

stølen der. 

Det viste seg i sumar at fjellet er svært verdifullt for vi fekk betre avling der enn 

forige året sjølv om det var sers turt i år. 

Håper dykk ser med velvilje på denne søknaden. 

Beste helsing 

Knut Hande 

 
Fjellstyret etterspurde i epost ytterlegare informasjon om dette arealet tidlegare er brukt i tilknytting til 48/2, 
som er den garden dette skal legges under, der det kom følgjande svar: 
Vi har hatt 10 års leigeavtale med Wenche på garden Midtre Hande og stølen til 

vi no kjøpte den. Og har brukt det som vårt eige i 5 år.Vi har reparert gjerde 

på stølen og fått gode og nyttig avling til drifta vår.Den var då også veldig 

god og ha sist sumar.Då viste det seg at stølsdrift er ein styrke også i turkeår 

noko eg har opplevd før. 

Ellers har vi brukt beite og jorde ned til fjorden ein del år før vi fekk til 

den leigeavtala. 

Sauehald er meir arealkrevande enn nokon trur.Kan ikkje seia at eg er  

tillhenger av nokon stordrit for det passer liksom ikkje i ei fjellbygd i alfall 

om det blir formykje unødig transport Men det vi har frå før er forlite og det 

var forgale at vi ikkje fekk heile Midtre Hande for det hadde vore ein styrke 

for oss og for komuna. 

Beste helsing 

Knut Hande 

 
Det har tidlegare vore liknande saker behandla i fjellstyret, som går på samanslåing av bruk.  
 
Dette gjeld m.a. sak 44/2010 (vedlegg1) – der tunet på G/Bnr 88/3 - Bjørkheim var frådelt til bustadtomt, og 
resterande del inkl støl S850 var samanføyd med G/Bnr 50/2 - Lahaug (der dei allereie hadde eigen støl 
tilhøyrande Lahaug) I denne saka vart det godkjent samanføyning, der og stølen var overført det nye bruket. 
 
I sak 19/2013 (vedlegg2) var det eit spørsmål til fjellstyret om bruket G/Bnr 50/4 – Berge hadde fortsatt 
allmenningsretten intakt. Dette spørsmålet gjaldt då stølen S661 på Røvsalin. I denne saka var det ikkje hus 
på 50/4 – Berge, men det var her konkludert med at dette i utgangspunktet ikkje treng vere til hinder for at eit 
bruk kan ha allmenningsrett. Konklusjonen her vart at ein ut i frå samla vurdering var stølsretten intakt. 
 
Vidare føreligg det ein juridisk vurdering frå Statskog frå 2001 (vedlegg3), der dei konkluderer med at ein kan 
fortsetje praksis med å behalde dei støler som ligg til bruk som vert saman slege. Dei registrerar at mange 
fjellstyrer er negative til å inngå festekontrakter på slike støler i stølsområde, og dei spør då kva som er 
alternativet? Dette heng og saman med at det er mindre etterspurnad/reelt behov etter støler. 
 
Prinsippdebatt:  
Fjellstyret burde kanskje take ein prinsippdebatt om dette tema. Det ser ut til å vere fleire saker der bruk vert 
samanføyd, og det er då eit spørsmål kva ein skal gjere i dei saker der huset vert frådelt. I størstedelen av 
den rettspraksis som føreligg, er det lagt vekt på bebyggelse. Det kan muligens vere ein anna sak dersom 
ein frådeler husa/tunet på garden.  
 
Ein kan då velje mellom å utsetje denne saka i påvente av ein prinsippdebatt, eller å vedtak denne saka i 
tråd med dei retningslinjer og praksis ein har per no, og vurdere å starte opp arbeid med ei slik prinsipp 
vurdering. Dersom ein skal endre noko praksis, vil det kanskje vere naturleg å vedta ein slik ny praksis med 
nytt fjellstyre, siden det uansett er val no til hausten. 
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Siden Knut Hande i ein årrekke har nytta jordvegen på 48/1 under sitt eige bruk over lang tid, også stølen, er 
dette ein faktor som bør telje med i total vurderinga.  
 
Med bakgrunn i den praksis som tidlegare er gjennomført, og det faktum at at ny eigar tidlegare har nytta 
jordvegen over lang tid, tilrår ein fjellstyret å godkjenne at S645 inngår i den nye brukseininga. 
 
Forslag til vedtak: 
Fjellstyret godkjenner at S645 inngår i den nye brukseininga, men uansett tilhøyrer det opprinnelege bruket 
G/Bnr 48/1. 
 
Vedtak: 
Fjellstyret godkjenner at S645 inngår i den nye brukseininga, men uansett tilhøyrer det opprinnelege bruket 
G/Bnr 48/1. 
 
Vedtaket er samrøystes.  
 
 
Etter § 10 i fjellova tek fjellstyrevedtaket til å gjelde 4 veker etter at det er gjeve melding om vedtaket.  
 
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 9.5.19  
 
 
Harald Ranum  
sekretær  
 
Utskrift: Knut Hande 

Statskog 
  Vestre Slidre kommune 
  


