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FORSLAG TIL JORSKIFTEAVGJØRELSE - IMSDALSVEGEN 

 

Vedlegg: - Brev fra Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett 23.11.2016.      

«Forkynning av krav om sak for jordskifteretten»  

- Brev fra Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett 15.1.2018. 

«Oversending av rettsbok» 

- Brev fra Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett 12.3.2018. 

 «Forslag til jordskifteavgjørelse – Imsdalsvegen» 

 

 

Saksframstilling: 
 

Statskog SF fremmet 11.10.2016 krav om nytt jordskifte for Imsdalsvegen i Ringebu 

kommune. Det er tidligere gjennomført et jordskifte, fastsatt i jordskiftesak 21/1996 (tinglyst 

11.9.1998). Statskog SF viser til at det etter den tid har oppstått betydelige endringer i forhold 

til de forutsetninger som jordskiftet la til grunn. Det knytter seg både til nye eierforhold og 

endret bruk. Kravet er gjort kjent for allmenningsstyrene i Imsdalen og Hirkjølen, som støtter 

opp om dette.  

 

Kravet om ny jordskiftesak begrunnes med følgende endringer (utdrag): 

 

1. Opprettelse av Imsdalen naturreservat 

2. Eierskifter, bruksendringer 

3. Vinterbrøyting – endring av vedtekter 

4. Krever at fjellstyret for større andel 

5. Krever at Imsdalen fiskestyre skal inn som andelshaver 

 

Det ble avholdt rettsmøte i Ringebu rådhus 4.1.2018, der saksbehandler møtte med fullmakt 

fra fjellstyret. Jordskiftedommen orienterte kort om saken, før Statskog SF la fram sitt krav, 

og partene fikk uttale seg om kravet. Ingen av partene protesterte mot at saken blir 

gjennomført.  

 

Jordskifteretten har i brev av 12.3.2018 fremmet forslag om jordskifteavgjørelse. Forslaget 

bygger på kravet og det som kom fram i rettsmøte 4.1.2018. Det inneholder forslag til saklig 

og geografisk avgrensning, og forslag til bruksordning med ny andelsfordeling og 

oppgradering av vedtekter for vegen.  

 

Det gis frist til 30. april for å komme med skriftlige merknader til forslaget.  

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  26.4.2018 

Arkiv nr.: 324.1 

Sak nr.: 20/18 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Saksbehandlers merknader: 
 

Det er bra at det nå tas en gjennomgang av bruksordningen ved Imsdalsvegen. Som Statskog 

peker på, har det skjedd endringer siden siste rettsavgjørelse som bør ses på. Fjellstyret har 

historisk ikke hatt andeler i veien, og ble heller ikke tilkjent det i dommen av 1998. Fjellstyret 

overtok imidlertid Imsdalsskolen i 2000, og overtok dermed kommunes 2 andeler i veien.  

Siden har fjellstyret kjøpt 10 daa tilleggsarealer av Krokbakken (gnr 125, bnr 6), noe som ble 

meddelt i rettsmøte 4.1.2018. Dette er nå medregnet i forslag til jordskifteavgjørelse.  

 

Forslaget til ny andelsfordeling er basert på beregninger ut i fra type eiendom (bolig, dyrka 

mark, skog – vernet og ikke vernet, annet areal /jakt). De ulike arealkategoriene er gitt ulik 

vekting. I forslaget har fjellstyret fått 1 andel i veien.   

 

I rettsmøte ble det poengtert av saksbehandler at fjellstyret ser det naturlig å ha andel i veien 

med bakgrunn i grunneiendommen som fjellstyret har. Utover dette er ikke fjellstyret 

grunneier eller bruksrettshaver i området, men ivaretar bruksretter for allmennheten, som 

betaler for sin bruk gjennom veiavgift. Så kan vegstyret søke fjellstyret om enkeltbidrag til 

vedlikehold av veien, som fjellstyret bestemmer størrelsen på ut i fra økonomi og prioritering 

av andre søknader om tilskudd. Det er flere ganger gitt tilskudd til vegen fra fjellkassa og 

felleskonto med Imsdalen fiskestyre, som overgår fjellstyrets andel i veien.   

 

 

Vedtak: 

Ringebu fjellstyre tar forslaget til jordskifteavgjørelse til etterretning.   

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

 

Kopi:  
 

 

 

 


