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Møtestad: Digitalt møte 
Dato: 27.04.2022 
Tidspunkt: 08:30 - 09:30 

 
 
 

Følgjande faste medlemmer møtte: 
Namn Funksjon Representerer 
Sigbjørn Hauge Leiar Voss herad 
Liv-Anne Aanesen Nestleiar Modalen kommune 
Marta Sofie Vange Medlem Vik kommune 
Petter Sortland Medlem Høyanger kommune 
Kristina Vaktskjold Hamre Medlem Vestland fylkeskommune 

 
Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: 
Namn Funksjon Representerer 
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Namn Møtte for Representerer 
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Andre frammøtte: 
Namn  
Anbjørg Nornes sekretær / verneområdeforvaltar 

 
 
Underskrift: 
 
Vi stadfestar med underskriftene våre at det som er ført på dei sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. 
 
 
 
Sigbjørn Hauge Liv-Anne Aanesen 
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reparasjon av kai 
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ST 13/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Saksprotokoll i Stølsheimen verneområdestyre - 27.04.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling og dagsorden vart godkjent. 
 
 
 
 

ST 14/22 Val av styremedlem til å skrive under protokollen 
Saksprotokoll i Stølsheimen verneområdestyre - 27.04.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Liv-Anne Aanesen vart valt til å skriva under møteprotokollen saman med styreleiar. 
 
 
 
 

ST 15/22 Stølsheimen landskapsvernområde - utsetting av 
basestasjonar for bjøllesystem 



Saksprotokoll i Stølsheimen verneområdestyre - 27.04.2022  
 

Behandling 
Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar. 
 

Vedtak 
Stølsheimen verneområdestyre gjev Nordhordland og Søre Steinsland beitelag løyve til å sette 
opp basestasjonar for elektronisk bjøllesystem til husdyr i Stølsheimen landskapsvernområde. 
Det kan setjast opp ein basestasjon på kvar av dei 5 avmerkte område på kartet i vedtaket. 
Områda dette gjeld er Raudberg, Bjørndalseggane, Kvanngrødfjellet, Blåfjellet og 
Einebærfjellet. Basestasjonane skal plasserast innan for ein radius på 100 meter ut frå punktet 
på kartet. 
  
Løyve er gjeve med heimel i verneforskrifta for Stølsheimen landskapsvernområde og 
naturmangfaldlova § 48 fyrste ledd og fyrste alternativ.  
Løyvet er gjeve med fylgjande vilkår: 

 Kvar basestasjon kan festast i fjellet med inntil 8 jernboltar på 8 mm i diameter.  
 Det kan plukkast steinar frå nærområdet til skjerming av festepunkta til basestasjonen. 

Steinane skal ikkje plukkast frå vardar eller andre kulturminne. 
 Maksimal høgde på mastene skal vera 110 cm over bakken. 
 Basestasjonen skal plasserast slik at dei er minst mogleg synleg frå stiar i området, og 

nedanfor høgste toppane for å gjera stasjonane minder ruvande i landskapet.  
 Verneområdeforvaltar skal vera med i felt for og vurdera plassering av basestasjonen 

på Raudberg.  
 Søkjar skal demontera og frakta basestasjonane ut av området straks dei ikkje er i bruk, 

er ute av drift eller er skada. Jernboltane skal skjerast ned jamt med fjellet. 
 Basestasjonane skal kunne nyttast av andre beitelag med husdyr i same fjellområdet. 
 Løyve til utplassering av basestasjonane gjeld fram til 30.06.2023.  

  

  
Blå sirklar i kartet viser plassering av basestasjonar i landskapsvernområdet 
  



Dette løyvet er berre behandla etter verneforskrifta. Tiltaka må i tillegg hentast inn naudsynte 
avtalar med grunneigarar i området, og avklarast med Vik og Høyanger kommune om tiltaket er 
søknadspliktig. 
 
 
 
 

ST 16/22 Stølsheimen landskapsvernområde - Finnabotnen - 
reparasjon av kai 
Saksprotokoll i Stølsheimen verneområdestyre - 27.04.2022  
 

Behandling 
Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar. 
 

Vedtak 
Stølsheimen verneområdestyre gjev eigarane i Finnabotnen, gnr. 67 bnr. 1, 2, 3 og 4, løyve til å 
utføra reperasjon av båtkaien og flytekaien i Finnabotnen. Løyve er gjeve med heimel i 
verneforskrifta for Stølsheimen landskapsvernområde og naturmangfaldlova § 48 fyrste ledd og 
fyrste alternativ. 
  
Løyvet er gjeve med fylgjande vilkår: 

 Båtkaia skal byggjast opp att med ein storleik på inntil 4 meter breidde og 7 meter 
lengde. Dette er om lag same mål som eksisterande kai. Kaien skal ha tredekke. Det 
skal setjast jernpålar i sjøbotn som støtte under tredekke.   

 Det kan byggjast ei enkel tretrapp på eine sida av kaien. 
 Det kan plukkast lause steinar frå vasskanten til reparasjon av skaden på flytekaia og til 

reparasjon av fundamentet til båtkaien. Steinane skal plukkast i strandkanten enkelt vis 
søraust for kaien. Uttak av stein skal ikkje føra til store endringar i strandsona.  

 Det skal ikkje plukkast stein frå stranda i den gamle båtstøa på austsida av kaien, eller 
frå steinmurar i strandkanten. 

 Etter arbeidet er avslutta skal området ryddast. Materialrestar, restar frå den gamle 
kaien og avfall skal fjernast frå kaien og takast hand om på ein forskriftsmessig måte. 

 Det skal sendast rapport med bilde av tiltaket til sekretariatet når arbeidet er sluttført. 
 Dersom det vert endringar på planane, skal endringane vurderast av verneområdestyret 

før arbeidet kan fortsetja. 
 Løyve til tiltaket er gyldig til 31.12.2025. Det må søkjast om nytt løyve dersom arbeidet 

med tiltaket ikkje er starta opp innan denne datoen. 
  
Dette løyvet er berre behandla etter verneforskrifta for Stølsheimen landskapsvernområde. 
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