
 
Til Luster kommune v. Håvard Øyrehagen.      Viki 06.04.21 
 
Vedr. Konsesjonssøknad 73/3 
 
Syner til brev og telefonsamtale av 06.04. der du ber om ytterlegare opplysningar om korleis eg ser 
på ei framtidig samdrift av 73/3 på Råum og 72/6 og 71/8 på Nes/Viki. 
 
 
Når det gjeld jorda på bruk 73/3 har eg leigd areala rundt husa som beite for eigne sauer i lengre tid. 
Denne avtalen går fram til 2026. Ein del av areala på austsida (mot Nes), blir utleigd med årleg 
avtale til sauebeite. Areala i Engedalen, som er dei beste og eignar seg godt til hausting med 
maskinar, samt ein del beite, blir i dag utleigd på avtale som går fram til 2026. Eg totalrenoverte 
eigen driftsbygning i 2016 og treng meir areal til grovfor. For meg er derfor denne jorda spesielt 
interessent med tanke på at den ligg nærmare eigen gard, 71/8 og 72/6. 
Når det gjeld avstand til 71/8 som vil bli driftsenteret, ser eg ikkje på det som noko problem.  
Mange bruk i Gaupne har jordbruksareal i Engedalen, og fv 55 frå Gaupne til Nes er av forholdsvis 
god standard for transport av grovfor med traktor. 
 
Når det gjeld utmarksareala til 73/3 grensar dei til sameiga eg er medeigar i, og som sauene mine 
beitar i. Både bruket mitt og omsøkte bruk har fjellstøl på  Flatningane. Vidare grensar hjortevalda 
Råum og Nes (som eg har jaktrett i) til einannan. 
 
Bustadhuset på garden er ikkje tilfredsstillande for fastbuande slik det framstår i dag. 
Då måtte  det ei ev sanering/totalrenovering til. Men ved å utbetra til ein tilfredsstillande standard 
for utleige vår/sommar/haust, vil eg kunna nytta det i samband med turistverksemda eg driv, Viki 
Fjordcamping. Det er  og aktuelt  å nytta det i samband med det potensialet som ligg i utleige av del 
av hjortevald, per dags dato 3 løyve, som ligg til bruket. 
 
Når det gjeld stølshuset på Vassvollane, kan utleige og bli aktuelt her om ein føretek omfattande 
utbetring av grunnmurane og sjølve bygningen. Dette på lengre sikt. 
 
Driftsbygningen på bruket er ikkje tilfredsstillande for framtidig husdyrbruk. Sjå omtale i 
Landbrukstaksten! Derimot framstår grunnmurane som stabile og gode, slik at ved ei sanering av 
sjølve trebygningen vil ein kunna nytta dei som fundament til eit ev utleigeobjekt med 
panoramautsikt! 
 
Konklusjonen min må bli at ved å leggja 73/3 til 72/6 og 71/8 vil ein kunna få eit livskraftig 
familiebruk, basert på landbruk og gardsturisme, i lang tid framover. 
 
 
Mvh 
Svein Arne Næss. 
 
  
 
 


