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Sak 9/19  Søknad om utvisning av tilleggsjord Ryhaugsetra feste 107 

     

Særutskrifter: Statskog Sør Norge – Dombås,  
 

 

 

Vedlegg: Søknad om tilleggsjord fra Hege og Knut Ryhaug. Plan for nydyrking. 

 

Andre dokumenter i saken:  

 

Saksopplysninger:  
Fjellstyret har mottatt søknad om tillegsjord v Ryhaugsetra fra Knut og Hege Ryhaug. Det 

søkes om å få utvist et areal liggende sør for setra langs gløtvegen. Arealet er oppgitt til 40 da, 

her anslås det 3 da kantsoner mot liten bekk 22 da bjørkeskog og 15 da som opparbeides som 

innmark. 

 

Driftsopplegget på setra er med mjølkeku og sau, det vil bli en opptrapping av 

mjølkeproduksjon på setra, dette i samband med ny driftsbygning på garden. 

I sak 33/10 viste Fjellstyret viste ut i alt ca 41 daa på to parseller til Ryhuagsetra. 

 

Søker har oversendt søknad og plan for nydyrking til Folldal kommune for behandling etter 

forskrift om nydyrking. 

 

Sakvurdering: 

Det ble startet opp igjen med mjølkeproduksjon på Ryhaugsetra rundt 2010 og da ble det 

utvist tilleggsjord på to områder 12,9 da nord for setra og 28,4 da sør for setra. Området det nå 

søkes om ligger sør for setra og er tenkt som forelengelse av arealet på 28,4 daa. 

 

Saken behandles etter «Forskrift om tilleggsjord» §20: 
Jordbrukar med beiterett i statsallmenningen kan – anten åleine eller saman med andre 
beiterettshavarar – få utvist grunn som er skikka til dyrking eller til kulturbeite som 
tilleggsjord, jf. § 19 første ledd i fjellova. Det er eit vilkår at dei som har beiterett godtgjer 
behovet for tilleggsjord. Dette kan til dømes gjerast ved å leggje fram ei driftsplan…. 
Fjellstyret gjer vedtak om utvising av tilleggsjord til jordbrukar med beiterett. Statskog SF 
skal ha melding om vedtaket. 

 

Det ble holdt befaring i fb med behandlingen i 2010, og setra har vært i bruk etter dette med 

mjølkeproduksjon og sau. 

 

Innstilling: 

Søknad om tillegsjord av i alt ca 40 daa inngjerdet areal til nydyrking / tillegsareal innvilges 

som omsøkt.  Vedtaket legges ut til ettersyn. 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Søknad om tillegsjord av i alt ca 40 daa inngjerdet areal til nydyrking / tillegsareal innvilges 

som omsøkt.  

 

Vedtaket legges ut til ettersyn. 



 


