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Søknad om utvisning av tilleggsjord 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Søknad, datert 29.08.2017 

 

Bakgrunn: 

Hans Olav Skogli er eier av Skogli 112/2, og han driver mjølkeproduksjon.  Han er også eier 

av Brenna 113/3.  Til brenna ligger en dyrkingsparsell med feste nr 424 ved Tretteslæen 

(Nord for Veslesetra).  Parsellen er på ca 50 daa. 

 

Skogli søker om å få vist ut mer areal for nydyrking øst for feste 424.  Det søkes om et areal 

på ca 60 daa.  Begrunnelsen er at det er behov for mer fór. 

 

Arealet er i det vesentlige skog under foryngelse.  Det er god helning, uten at det er for bratt.  

Alt arealet er tørrmark. 

 

Daglig leder var på befaring på parsellen 15. 09.2017 sammen med søker og 

landbrukskontoret. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Arealet er godt egna til nydyrking, og det vil bli en naturlig utvidelse av feste nr 424.  Under 

befaringen ble det valgt ut et sted sør og vest på feltet som er godt egnet til å deponere 

stubber, røtter og stein.  Det er ikke noe tursti eller veg som blir berørt av tiltaket. 

 

Før fjellstyret gjør vedtak om utvisning skal allmenningsstyret og Statskog ha anledning til å 

uttale seg. 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret viser ut et areal på ca 60 daa til Brenna gnr 113 bnr 3.  Arealet ligger inntil feste 

424 på østsiden.  Formålet med utvisningen er nydyrking for fórproduksjon. 

 

Stubber, røtter og steiner skal ikke deponeres på utsiden av utvist areal, men samles og graves 

ned og/eller deponeres på tilvist plass sør og vest på feltet.  Utvist areal skal ikke være 

nærmere  kommunegrensa enn to meter. 

 

Hjemmelen for vedtaket er seterforskriftens § 20. 

 

Saken oversendes Øyer allmenning og Statskog til uttalelse, og den legges ut til offentlig 

ettersyn i lovbestemt tid.  Dersom ingen protester innkommer, er vedtaket endelig. 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Statskog 

Søker 


