
 

Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre 
 

Arkiv nr: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Sak nr   Møtedato:  Møtestad:  Saksbehandlar: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
20/2019 19.6.19 Slidre Harald Ranum 

 
F71, Grønsenn – søknad om inngjerding 
Festaren søkjer om å få gjerde inn hytta og areal blir opplyst til å vera ca 700 m2. Festet ligg inn på støl 605, 
stølsbrukaren har ingen merknader til framlegg til inngjerding. 
 

 
 
Søkjaren skriv følgjande i sin søknad datert 11.6.19:  
Viser til samtale med Harald Ranum i dag 11.juni, og e-post fra Synnøve Hjelle som dere har fått tidligere i 
dag. I samråd med Synnøve Hjelle har vi tenkt gjerde rundt vår hytte som vist på vedlegg, som altså er en 
justert skisse, ut i fra hva vi gikk opp sammen nå i helgen. 
 
Utgangspunktet er at Synnøve har tatt opp igjen drift på stølen med kalver og ungdyr på jordet, og har bedt 
oss om å gjerde inn, slik at dyra kan gå fritt på stølsjordet uten å tråkke helt inn på terskelen hos oss. Jeg har 
vært i Grønsend hvert eneste år siden 1959,- og levet med stølsdriften gjennom hele oppveksten, og nå 
heier vvi oldsomt på at hun har startet opp igjen drift på stølen, og setter samtidig stor pris på at vi slipper å 
ha kalver og ungdyr helt inn på hushjørnene. At vi får beholde det som er etablert som uteområde rundt hytta 
gjør at vi kan fortsette å bruke hytta slik som før, og det øker sjansene for at de i familien som er sterkt 
allergiske mot dyr, kan fortsette å være på fjellet. 
 
Når vi har tenkt inngjerding har vi forsøkt å ta hensyn til terreng – dvs legge gjerdet der hvor terrenget har 
naturlige avgrensninger, ta hensyn til de ferdselsveiene som har vært brukt gjennom generasjonene, å gi 
plass til de uterommene vi bruker mest og lytte til hva Synnøve mener er hensiktsmessige løsninger.  
 
Bokstavene brukt her, referer til den skissen dere har fått tilsendt fra synnøve tidligere. 
Som dere ser har vi tre bygninger:  
A – er  nyoppsatt uthus med do 
B – er det gamle uthuset. Dette regnes ikke inn i flatemål av bebyggelse da det ikke er gulv der. Huset er nå 
det eldste i grenda, og vi vil svært gjerne ta vare på det – som uthus 
C – hytte, med utgang mot vest 
 
Om uteområdet vårt 
D – i nordveggen. Uteplass med utsikt nordover og ly for sønnavind, særlig brukt på kveldstid. 
E og F – det uteområdet vi bruker gjennom dagen. Ved yttervegg sørøver – E – er det lunt når nordavinden 
holder på. Nå har vi lagt gjerdet over den røysa som ligger der i dag. Røysa skal flyttes. E – er området vi 
kan bruke til lek, arbeid og opphold de dagene det er relativt vindstille i fjellet.  
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I forhold til den skissen dere har fått tidligere i dag er det gjort et par endringer:  
Hjørnet mot S/Ø og S/V samt feltet bakom hytta er trukket inn – for å spare kvadratmeter. Gjerdet øst for det 
gamle uthuset er lagt halvannen meter fra husveggen, etter innspill fra Synnøve, slik at dyra ikke skal bli 
stående å tråkke helt innpå. Vi tenker grind mot øst i den skrå delen av gjerdet der. 
 
Vi har kran og utedusj på nedsiden av nytt uthus, og vil derfor gjerne ha de tre metrene mellom hus og 
gjerde der. Slik vil gjerdet også følge terrenget naturlig.  Nord for nytt uthus ligger markisolasjon et godt 
stykke bakom huset, og også her er gjerdet lagy halvannen meter utenfor, for at dyrene ikke skal bli stående 
å tråkke. Gjerdet mot vest er lagt akkurat i kanten av den flaten vi har vest for hytta, og følger derfor naturlig 
grense i terrenget.Hjørnet mot S/V er trukket noe inn slik at det følger terrenget der også. Her kommer stien 
fra vest opp til oss, og vi vil lage grind der også. Gjennomgående sti går etter gammelt langs gjerdet mot sør. 
 
Samlet gir dette et areal i underkant av 700 kvm, og vi håper det kan få være slik. Det er ikke sikkert jeg har 
klart å sette punkt og streker helt nøyaktig på vedlagte skisse, men flatemålet vi har beregnet mens vi sto i 
Grønsenn tilsvarer i underkant av 700 kvadratmeter. Og så er det Synnnøve sier, vi håper grunnenner slik at 
vi kan bruke disse målene. 
Vi ser for oss å sette opp sauegjerde. 
 
Synnøve og vi setter opp avtale om gjerde og vei. 
 
Skisse på areal det blir søkt gjerda inn: 

 
 

Fjellstyret har i sak 53/2000 tilrådd at inngjerding av hytter bør skje etter følgjande retningsliner: 
1. Hytter skal i utgangspunktet ikkje føre opp gjerde. 
2. Etter skriftleg søknad kan det gjevast dispensasjon til inngjerding når det ligg føre særleg behov, t.d. 

mykje beitedyr. 
3. Gjerde skal førast opp av trematerialar. Portalar e.l.. er ein del av gjerde og skal ikkje tillatast. 
4. Løyver for inngjerding skal kunne seiast opp med 6 månaders varsel. 
5. Ved hytter på stølsjorder skal ein normalt kunne gjerde inn hyttetunet. Hyttefestaren skal også føre opp 

gjerde dersom stølsbrukaren krev det.  
6. For hytter i hyttefelt skal det berre gjevast dispensasjon for mindre inngjerdingar t.d. uteplass eller 

inngangsparti. 
7. For hytter utanom stølsjorder og hyttefelt kan det gjevast dispensasjon for inngjerding av inntil 500 m2, 

men det kan i særlege tilfelle gjevast løyve for større areal.  
8. Ved festeoverføringar og søknad om byggeløyve skal ein prøve å få eldre inngjerdingar i samsvar med 

overståande. 
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Det har dei siste åra vore praktisert eit maksimalt inngjerda areal på 500 m2 + tillate bebygd areal, dvs. 600 
m2. Det blir her søkt om 100 m2 meir enn det som er normalt å få gjerda inn.  
 
I sak 12/19 vart enklare gjerdesaker delegert til administrasjon/fjellstyreleiar, men det gjeld ikkje inngjerding 
inne på stølsjorde.  
 
Fjellstyret og Statskog skal sjå på saka under befaring den 17.6.19. 
 
Framlegg til uttale:  
Det blir ikkje lagt fram innstilling til vedtak, då fjellstyret skal sjå på saka under befaring den 17.6.19. 
 
 
Uttale: 
Fjellstyrt tilrår at festaren får gjerda inn inntil 600 m2.  
 
Vedtaket er samrøystes.  
 
I følgje §28 i forvaltningsloven er det klagerett over enkeltvedtak og utale er ikkje å rekne som enkeltvedtak.  
 
 
Vestre Slidre fjellstyre den 24.6.19  
 
 
Harald Ranum  
sekretær  
 
Utskrift: Statskog  

 
 
 


