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29/2019 27.8.19 Slidre Harald Ranum 

 
S790, Rensenn – søknad om tilleggsareal 
Eigaren av Bergsgård 76/4 søkjer å få eit mindre tillegg på ca. 0,75 daa til stølsutvising S790 på Rensenn.  
 
I 1981 søkte eigaren av Bergsgård om å få overta nabojordet som var lagt i det fri etter at stølen til Grefsud 
falt i det fri. Saka vart behandla av fjellstyret i sak  50/81. Fjellstyret tilrådde at heile arealet vart vist ut. Når 
Statskog viste ut arealet, vart det arealet som det no er søkt om ikkje teke med ved oppmålinga. Tidlegare 
eigar av Bergsgård har gjerda inn dette arealet og Statskog har i 2018 kravd gjerdet fjerna. Stølsbrukaren 
ynskjer å bruke arealet til beite. 
 
Tidlegare stølshus til Grefsrud vart det oppretta feste (F295) på i 1980 i samband med at stølen falt i det fri. 
Denne tomta er det punktfeste på, men ved etablering av VA-anlegg skal tomta no målast opp å få klare 
grenser.  
 
Noverande eigar av Bergsgård ynskjer å tilbakeføre teigen til nyttbart areal ved overflaterydding og bruke det 
til beite/fôrproduksjon. Stølsbrukaren driv med sau og har normalt 80-100 vinterfora sau.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Søkjaren driv aktiv stølsdrift og har behov for det aktuelle arealet.  
 
Utvising av tilleggsjord er regulert i § 20 i stølsforskrift: 
Jordbrukar med beiterett i statsallmenningen kan - anten åleine eller saman med andre beiterettshavarar - få 
utvist grunn som er skikka til dyrking eller til kulturbeite som tilleggsjord, jf. § 19 første ledd i fjellova. Det er 
eit vilkår at dei som har beiterett godtgjer behovet for tilleggsjord. Dette kan til dømes gjerast ved å leggje 
fram ein driftsplan. Søknad om utvising av tilleggsjord skal sendast fjellstyret. Fjellstyret skal leggje saka 
framfor kommunen, Statskog SF og eventuelt allmenningsstyret og områdestyret i reinbeiteområde etter 
reindriftslova, for fråsegn. 

 
Landbruksforvaltninga i kommunen tilrår søknaden.  
 
Statskog skriv følgjande i e-post datert 8.7.19:  
Utvisningsforretningen viser klart at grensen på arealet går rettere ned mot vegen enn dagens gjerde.  MEN  
Statskog kan godkjenne at gjerdet får stå dersom seterbrukeren fnr 790 får utvist arealet som et tilleggsareal. 
Vist i vedlagte flybilde. Fjellstyret må da vise ut arealet. Vedrørende inngjerdingen av fnr. 295 blir det mest 
hensiktsmessig at de da får gjerde inn tilnærmet lik tomtearealet, slik at ikke det ikke blir noen huk inn 
mellom tomten og utvisningen. Dette kan vi se nærmere på ved en felles oppmålingsforretning. 
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Statskog ber derfor fjellstyret om å vise ut tilleggsareal. Saksgangen blir som følger: 
1) Fjellstyret utviser nytt tilleggsareal på ca. 700-750 m2. Arealet skal måles opp i lag med at tomtearealet til 
fnr- 295 blir målt opp. Fnr. 295 har både strøm og VA-anlegg som skal ligge innenfor tomtearealet.  
2) Fnr. 295 får på grunn av dette, gjerde inn tilnærmet lik tomtearealet, slik at ikke inngjerdingen lager feller 
for beitedyr. 
3) Statskog rekvirere oppmåling av tomteareal for fnr. 295 og for tilleggsarealet til fnr. 790. Fjellstyret , 
hyttefester fnr. 295, stølsbrukeren fnr 790  og Statskog møter på felles oppmålingsforretning.    
4) Seterbrukeren er ansvarlig får å gjerde permanent inn yttergrensen på utvisningen rundt hyttefestet. 
5) Gammel utedo/uthus fjernes forsvarlig av fnr. 295.  
 

 
 
Mindre grensjusteringar har normalt ikkje vorte lagt ut til offentleg ettersyn. Der det kan bli interessekonflikt 
med naboar kan det likevel vera aktuelt. Når fjellstyret behandla overføring av heile stølsjordet til Grefsrud i 
1981, vart søknaden lat ut til ettersyn utan at det kom merknader. Statskog har hatt kommunikasjon med 
festar om inngjerding mellom feste og støl. Ein ser derfor ingen grunn til å legge søknaden ut til offentleg 
ettersyn i dette tilfelle.  
 
Avgrensing av arealet bør gå inntil F295 og grenser festet blir fyrst fastsett etter tomta er arealfesta. Endeleg 
kartfesting av arealet må derfor utsetjast til hyttetomt er målt opp, jf. uttale frå Statskog. Normalt blir 
inngjerding avgrensa til 0,6 daa, men Statskog har foreslege ei inngjerding på 1 daa. Inngjerding av F295 
bør skje slik Statskog forslår, slik at det ikkje blir felle for beitedyr. Det gamle uthust som skal fjernast ligg 
utanfor det som Statskog har foreslege oppmålt og det blir ei ryddigare inngjerding når dette er fjerna.  
 
Statskog skriv at dei vil rekvirere oppmåling av tilleggsarealet til S790 og F295. Kommunen opplyser at det 
ikkje er nødvendig med oppmåling av tilleggsjord. Fjellstyret vil derfor ikkje pålegge stølsbrukaren slik utgift. 
Arealet kan målast opp av fjellstyret slik som tidlegare.  
 
Framlegg til vedtak:  
Fjellstyret vedtek å viser ut ca. 0,75 daa tilleggsjord til S790 i nordaustre hjørne av stølsutmålinga slik det er 
søkt om. Avgrensing av tilleggsarealet følgjer S790 og gjerde som er kravd fjerna, opp til det areal som blir 
kartfesta for F295. Fjellstyret måler opp det utviste arealet. Fjellstyret har ingen merknader til at festaren får 
gjerde inn 1 daa på vilkår av at det gamle uthuset blir fjerna.  
 
Vedtaket er gjort med heimel i §20 i stølsforskrift.  
 
Vedtak: 
Fjellstyret vedtek å viser ut ca. 0,75 daa tilleggsjord til S790 i nordaustre hjørne av stølsutmålinga slik det er 
søkt om. Avgrensing av tilleggsarealet følgjer S790 og gjerde som er kravd fjerna, opp til det areal som blir 
kartfesta for F295. Fjellstyret måler opp det utviste arealet. Fjellstyret har ingen merknader til at festaren får 
gjerde inn 1 daa på vilkår av at det gamle uthuset blir fjerna.  
 
Vedtaket er gjort med heimel i §20 i stølsforskrift.  
 
Vedtaket er samrøystes.  
 
Vedtak om utvising av tilleggsareal er enkeltvedtak etter forvaltningslova og det er klagerett over vedtaket jf. 
reglane i forvatningsloven. Tilråding om inngjerding er ikkje enkeltvedtak og det er ikkje klagerett over denne 
del av vedtaket.  
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Generelle reglar om fjellstyrevedtak:  
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 enkelvedtak/forskrift klagast over og forvaltningslova sine reglar er gjort 
gjeldande for fjellstyret si saksbehandling etter fjellova, jf. §10 i fjellova . Etter forvaltningslova § 2 fyrste ledd 
bokstav a er «vedtak» definert som «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som 
generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller 
andre private rettssubjekter)». 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 28.8.19  
 
 
Harald Ranum  
sekretær  
 
Utskrift:  
Stølsbrukar S790 
Statskog 
Vestre Slidre kommune 
Hyttefestar fnr. 295 

 
 
 


