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Frifall av dyrkingsparsell.  Feste nr 629. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Kart 

Brev datert 15.06.2017 til fester av parsellen. 

 

Bakgrunn: 

Øverli gnr 29 bnr 1 fikk i 1961 utvist dyrkingsparsell sør for setrene på Hornsjøen.  Arealet 

ble oppgitt til 40.9 daa.  I følge matrikkel-kartet er arealet på ca 52 daa. 

 

Parsellen har ikke vært i bruk på mange år, og den er delvis attvokst met einer og vidjer.  Det 

meste av parsellen er myr.  Gjerdene er fjernet, kun noen stolperester står att. 

 

Eier av Øverli gnr 29 bnr 1 ble i brev av 15.06.2017 varslet om at fjellstyret vurderer å 

erklære parsellen for falt i det fri.  Det ble satt en frist til 1. august i år med å komme med 

synspunkter, men eieren har ikke latt høre fra seg. 

 

Fjellova § 22 siste ledd lyder: 

Rett til utvist tilleggsjord etter § 19, og som ikkje direkte er knytt til ei seter, fell bort: 

1. Ved oppgjeving utan atterhald. 

2. Når tilleggsjorda i 5 år samanhengande ikkje har vore i bruk. 

Parsellen har utvilsomt ikke vært i bruk på mye mer enn 5 år.  Siden gjerdene er fjernet, kan 

en også hevde at der er «oppgjeving uten atterhald». 

 

 

Vurdering: 

Grunnlaget for å erklære frifall på parsellen er åpenbart tilstede.  Etter saksbehandlers 

oppfatning er ikke parsellen i en slik tilstand at den er aktuell å vise ut til annet gardsbruk.  

Festet bør derfor slettes fra matrikkelen. 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret erklærer dyrkingsparsell med feste nr 629 for falt i det fri.  Parsellen vurderes som 

uegnet for videre drift, og er uaktuell å vise ut til annet gardsbruk.  En ber Statskog om å 

sørge for at feste nr 629 slettes fra matrikkelen. 

 

Begrunnelsen er at parsellen ikke har vært brukt på mange år. 

 

Hjemmelen for vedtaket er fjellova § 22. 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Statskog 

Erling Skjønsberg 


