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Støl 53/1/519 på Lie. Søknad om grensejustering 

 
Saksdokumenter: 

 Brev til fjellstyret av 8.5.2017  

 Uttale fra Statskog av 19.6.2017 

 

Saksopplysninger 

Fjellstyret har mottatt følgende brev fra Arne Trandokken og Kjell Trandokken: 

”Arne Trandokken søkjer om å justere si grense på Lie iflg vedlagte kartutsnitt. Dette for å få bedre 

plass på baksida av selet. Nytt areal blir på ca tre meter frå noverande gjerde, og skal ikkje koma i 

konflikt med etablert stig som går der. 

Kjell Trandokken har etablert ny vei til sin støl, og gjerder innat det arealet som var gjerda ut for å få 

plass til en bil uttafor grinda. Her blir det altså ingen utviding av arealet.” 

 

 
Forslag til grensejustering er tegnet inn med rød strek. 

 

Saken gjelder en utvidelse av eksisterende stølsareal. Utvidelse som omsøkt dreier seg om ca 0,2 

dekar. Saken har ligget til ettersyn, det er ikke kommet inn merknader. Fjellstyret og Statskog var på 

befaring 15.6.2017. Arne Trandokken deltok under befaringen. 

 

Kjell Trandokken har gjennomført en mindre endring av sitt stølsareal. Den delen av søknaden som 

gjelder støl 53/1/520 vurderes derfor ikke i denne saken. 
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Sak 14/2017 

 

 

Statskog uttaler: 

”Vi viser søknad datert 8. mai fra Arne Trandokken eier av 46/9, om utvidelse av stølstunet 53/1/519 

på Lie. 

Fjellstyret og Statskog var på befaring på stedet og vurderte denne utvidelsen i sammenheng med 

nedgraving av en vannledning. 

Statskog har på bakgrunn av befaring ingen motforestillinger til utvidelsen. Utvidelsen innebærer at 

gjerde skal flyttes, og vi gir grunneier tillatelse til det. Materiale skal være treverk eller 

flettverksgjerde. Grinder og lee skal stå åpne i vinterhalvåret. Utvidelsen må registreres i 

matrikkelen. Statskog i samarbeid med fjellstyret sørger for registrering i matrikkelen når gjerde er 

satt opp og målt inn med GPS. 

Vi tar forbehold om at kommunen ikke tar gebyr for endring i matrikkelen ved grensejustering. 

Dersom de tar gebyr vil dette bli belastet rettighetshaver. 

 

Lovhjemmel: 

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning § 20. 

 

Vurdering: 

Dette er en liten utvidelse av eksisterende stølsareal. Saken har ligget til ettersyn og det er ikke 

innkommet merknader til den. Det er behov for utvidelsen, og den bør ikke være til hinder for annen 

virksomhet. 

 

Det er viktig at gjerdetraseen settes slik det var enighet om under befaringen. Da skal den heller ikke 

komme i veien for traseen for vannledning til tre støler på Lie, som behandles av fjellstyret i sak 

15/2017, som uttalesak til Statskog. 

 

Når gjerding er ferdig, må Trandokken gi beskjed til fjellstyret, som registrer endring og melder fra til 

kommunen. 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i seterforskriften § 20 godkjenner fjellstyret omsøkte utvidelse av støl 53/1/519, slik 

som anvist under befaring 15.6.2017. Når gjerdet er ferdigstilt skal stølseier melde fra til fjellstyret, 

som registrerer endringen. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i seterforskriften § 20 godkjenner fjellstyret omsøkte utvidelse av støl 53/1/519, slik 

som anvist under befaring 15.6.2017. Når gjerdet er ferdigstilt skal stølseier melde fra til fjellstyret, 

som registrerer endringen. 

 

Enstemmig. 

 

 

*** 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 


