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Søknad om endring av gjerdet på støl 53/1/501 ved Blilie, etter frilegging av stølen. 
 

I sak 9/2017 gjorde fjellstyret følgende vedtak: 

Stølen til Tvengejordet gnr 47/15 ved Blilie er oppgitt uten forbehold. Med denne begrunnelsen er støl 

53/1/501 falt i det fri jf § 22 pkt 1 i fjelloven. 

Fjellstyret vil anbefale at Statskog gir stølsbrukeren tillatelse til å ha husa på stølen stående uten 

avgift for 10 år om gangen, jf § 13 i stølsforskriften. Denne retten skal knyttes til eiendommen og kan 

ikke skilles fra den. 

Fjellstyret vil ikke lyse stølsjordet ledig for andre. Dette legges ut til fri beiting. Gjerdet rundt 

stølsjordet eies av stølseier som pålegges å fjerne dette senest innen 1. juli 2017. Fjellstyret anbefaler 

at Statskog gir tillatelse til inngjerding av ca 1 da. Plassering av gjerdet avgjøres under befaring eller 

i samråd med fjelloppsynet. 

 

I brev av 6.6.2017, skriver Ingrid Nordli følgende brev til fjellstyret: 

 

”Søknad om å få godkjent ca 1,2 dekar av stølsjordet til bruk av støl som er lagt i det fri. (Etter 

søknad av 13.3.17 og godkjent 27.3.2017). Legg ved skisse og vi bruker same innkjøring som 

tidligare.” 
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Sak 20/2017 

 

 

Oppsetting av gjerde i statsallmenning er en grunndisponering som avgjøres av Statskog med hjemmel 

i fjelloven § 12, etter uttale fra fjellstyret. 

Søknaden er oversendt Statskog. 

 

Statskog, fjellstyreleder og daglig leder så på stølen under en fellesbefaring i området 15.6. 

 

Vurdering: 

Ved frilegging av støler har det vært vanlig, etter søknad, å innvilge inntil 0,5 dekar areal inngjerding. 

Eller så stort areal at stølshusene kommer innenfor gjerdet. I dette tilfellet har fjellstyret anbefalt ca 1. 

dekar. Det er søkt om ca 1,2 dekar, med romslig plass rundt bebyggelsen. Mellom selet og gjerdet mot 

vegen er det ca 10 meter. Det bør være nok med ca 6 meter klaring mellom sel og gjerde mot vegen. 

Dette vil avgrense inngjerdet areal til ca 0,9 dekar. 

 

Forslag til uttale: 

Fjellstyret anbefaler Statskog å gi tillatelse til inngjerding av stølen til Ingrid Nordli. Avstanden 

mellom selet og gjerdet mot vegen bør reduseres fra 10 til ca 6 meter. De andre sidene av gjerdet kan 

settes opp slik som omsøkt. 

 

Fjellstyrets uttale: 

Fjellstyret anbefaler Statskog å gi tillatelse til inngjerding av stølen til Ingrid Nordli. Avstanden 

mellom selet og gjerdet mot vegen bør reduseres fra 10 til ca 6 meter. De andre sidene av gjerdet kan 

settes opp slik som omsøkt. 

 

Enstemmig. 


