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DATO AVSENDER MOTTAKEr ARK.NR. INNHOLD 

-

u 24.iul ØSF Hallinqdal trvkk 062.2 Bestillinq av jaktkort 
I 20.iul Nils Nøbben m.fl. ØSF f. 708 lnnsoill vedr. krav om rivina av aierdet ved Vassklepp
u 09.aua ØSF Randi Skattebu 212,0 Attest 
I 15.auq Fiellstvrene i Oppland ØSF 622.2 Annonse lisensfellinq 2012 

I 15.auq Grethe K. Hoviosen m.fl. ØSF Avklaring vedr. drikkevannstilqanq på sørre del av Lien 
u 20.aua ØSF Parete Bank 170,0 Innskudd med bindinqstid på 3 år. 
u 20.auq Harald Sebuødgård ØSF 540 Huaoina av trær i Blilien. 
I 22.aua ØSK ØSF m.fl. 323 Kommunal Planstrategi i 0. Slidre. Offentliq hørinq 
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Støl 53/1/503 på Lien, til Tunberg 46/45, Kjell Ove Tvenge. Søknad om flytting av fjøs. 

Saksdokumenter 
• Søknad med vedlegg av 14.6.2012 fra Kjell Ove Tvenge
• Uttale av 2.8.2012 fra Oppland fylkeskommune

Saksopplysninger 
Kjell Ove Tvenge skriver bl.a. i sin søknad at fjøset står på stolper og steiner på fuktig underlag. Det 
trengs nye murer slik at det ikke faller ned. Det er ønske om å lage en ny stabil mur, og løfte huset 
over på den. Det er i dag 10 meter mellom husa, fjøset er 4 meter bredt. Det blir da 5,50 meter mellom 
husa etter flytting. Fjøset skal ikke endres eller retning i landskapet. Fjøset løftes over på den nye 
muren. Dette er planlagt gjennomført sommeren 2013. 

Tunberg 46/45 er et lite bruk på totalt 8,3 da. Derav 5,3 da dyrka jord. Det har vært drift med sau på 
garden i løpet av de siste 10 årene. I søknaden opplyses det at garden og stølen bo1ileid. Det er sønnen 
til Kjell Ove Tvenge som driver nabogarden med mjølkeproduksjon som også bruker Tunberg 46/45. 

I følge seterregisteret utgjør bebyggelsen på stølen i dag: 
• Sel 58 ni

• Fjøs 30 m2

Saken er sendt Oppland fylkeskommune for uttale. 

Fylkeskommunen uttaler at det er positivt at søkeren ønsker å ta vare på fjøset, og at det 01nsøkte 
tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på stølsmiijøet. Ellers ingen merknader. 

Lovgrunnlag: 
§ 11 i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning.

Vurdering. 
Det har vært drift på garden med sau fram til ca 2003. I dag drives jorda på garden og på stølen av 
sønnen som driver mjølkedrift på nabogarden. 

Det kan i denne saken være tvil om stølen til Tunberg46/45 kan regnes for å være i bruk jf. reglene i 
Fjelloven, i og med at dagens drift er basert på at nabogarden slår jorda på garden og på stølen. 
Imidlertid trenger en i denne saken ikke å ta endelig stilling til dette spørsmålet, da det bare søkes om 
å flytte fjøset, uten noen endring av bygget. 
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Sak 30/2012 side 2 

Vurdering. 

Fjellstyret har de siste årene prioritert å gi tilskudd til tiltak for framføring av reint og sikkert vann til 
støler med mjølkeproduksjon. Tilskuddenes størrelse har variert mellom kr 5 000 og 20 000. Det er 
grunnlag for bidrag også i denne saken, men tilskuddets størrelse bør vurderes i forhold til at to støler 
har mjølkeproduksjon. Tilskuddets støITelse avgjøres av fjellstyret. 

I alle sakene der tilskudd er gitt, blir beløpene utbetalt mot innlevering av kopier av fakturaer for 
itmkjøp og arbeidskostnader, samt et totalt oppsett av kostnader og beskjed når anlegget er ferdigstilt.

Vedtak: 
Saken utsettes til etter befaring i høst. 

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. 


