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ST 13/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saksprotokoll i Stølsheimen verneområdestyre - 18.06.2018

Vedtak
Innkalling og dagsorden vart godkjent.

ST 14/18 Val av eit styremedlem til å skrive under protokoll
Saksprotokoll i Stølsheimen verneområdestyre - 18.06.2018

Vedtak
Møteprotokoll 18.06.2018 er godkjent elektronisk av Olav Turvoll og Frode Merkesvik.

ST 15/18 Stølsheimen landskapsvernområde - utbetringstiltak på stien frå
Fosseste til Vegaskiftet
Saksprotokoll i Stølsheimen verneområdestyre - 18.06.2018

Handsaming i møte
Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar.
Vedtak
Stølsheimen verneområdestyre gjev løyve til utbetring av stien frå Fossesete til
Vegaskiftet i Arnafjorden. Løyve er gjeve med heimel i verneforskrifta for Stølsheimen
landskapsvernområdet og naturmangfaldlova § 48 fyrste ledd og fyrste alternativ.

Løyvet gjeld med fylgjande vilkår:
 Tiltaka skal avgrensast til tre parti som er rast ut og er vanskeleg å passera med
husdyr. Stien kan murast på desse to partia. Det kan setjast ned boltar for å sikre
muren. Tal boltar skal avgrensast til det som er strengt naudsynt.
 Utbetring av stien skal ikkje endra stien utover å vera ein tradisjonell sti for buføring
av husdyr.
 Tiltaka kan gjennomførast etter avtale med grunneigarane i området der stien går.

ST 16/18 Stølsheimen landskapsvernområde - utbetringstiltak på naust i
Finden
Saksprotokoll i Stølsheimen verneområdestyre - 18.06.2018

Handsaming i møte
Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar.
Vedtak
Stølsheimen verneområdestyre gjev Svenn Egil Finden løyve til utbetringstiltak på
naustet i Finden, gnr. 68 bnr. 7. Løyve er gjev med heimel i verneforskrifta for
Stølsheimen landskapsvernområde og naturmangfaldlova § 48 fyrste ledd og fyrste
alternativ.
Løyvet gjeld med fylgjande vilkår:











Naustet skal setjast i stand utan å endra vesentleg på utvendig utsjånad på bygget, men
naustet kan hevast med inntil 50 cm.
Bygget skal ha ståande kledning med breie bord, tilsvarande kledningen som er der i dag.
Kledning som er i brukbar stand skal brukast opp att. Det skal berre skiftast ut naudsynt
bordkleding, og berre deler av borda der det er mogleg. Takvinkel på bygget skal ikkje
endrast. Det vert tilrådd å nytta linoljemåling på bordkledning.
Dersom takplatene må bytast ut, skal det nyttast takplater med bølgeprofil, same profil som
er på deler av taket i dag.
Utvendig mur skal murast med naturstein. Betongmur inne i bygget skal ikkje vera synleg
frå utsida.
Dersom det vert endringar på planlagt arbeid, skal verneområdestyret vurdera om
eventuelle endringar krev ny godkjenning.
Rapport med bilde av utbetringstiltaka skal sendast til sekretariatet når arbeidet er sluttført.
Statens naturoppsyn vil føra tilsyn med arbeidet under byggeprosessen.

Dersom arbeidet ikkje har starta opp innan 3 år frå vedtaksdato, må det søkjast om
nytt løyve til tiltaket.

