
Utskrift fra Sollia fjellstyres møtebok 15.11.2018 
Det ble avholdt fjellstyremøte mandag 15. november 2018 klokken 1800 på fjellstyrekontoret. 

 

Repr. fra Sollia: 5   0 

Medlem Oppmøte Vara Oppmøte 

Ole Sollien- Leder 1 Håkon Edvard Nesset   

Hans Bondal- Nestleder 1 Ellen Marie Tangen   

Einy Brænd 1 Tina Buddeberg   

Tor Einar Skogesal 1 Øyvind Lien   

Turid Hoffstad 1 Lise Andersen   

        

Repr. fra Ringebu: 2   0 

Medlem Oppmøte Vara Oppmøte 

Christen Bårdsløkken 1 Hilde Sønsteli   

Jan Erik Brenden 1 Turid Elise Kaus   

 

 

 

Saksliste 

Sak 24/2018 Godkjenning av protokoll 

Sak 25/2018 Vurdering av dom i Eidsivating lagmannsrett om fiskerett på Atnsjøen 

Sak 26/2018 Eventuelt 

 

 

 
Vi bekrefter herved at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

Sted/ dato:………………………. 
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Sak 24/2018 Godkjenning av protokoll 
Tidligere utsendt protokoll fra fjellstyremøtet 21.august 2018 signeres av fjellstyret.  

 

Sak 25/2018 Vurdering av dom i Eidsivating lagmannsrett om 
fiskerett på Atnsjøen 
Dokumenter vedlagt saken: Dom i Eidsivating lagmannsrett (17-172821ASD-ELAG/) 

Bakgrunn 

Sollia Fjellstyre anket dom i Nord-Østerdal tingrett (16-103172TVI-NOST) som omhandlet 

fiskerett på Atnsjøen til lagmannsretten. Ankesaken gikk for Eidsivating lagmannsrett 2-4. oktober 

2018. Dom i saken ble avsagt 29.oktober 2018 (17-172821ASD-ELAG/) med følgende 

domsslutning: 

1. I anken: Anken over tingrettens domsslutning 1 forkastes. 

2. I anken og den avledede anken: Samlet omfang av fiskeretten i henhold til Nord-Østerdal 

herredsretts dom av 13.juli 1989, domsslutningen punkt 1 i motsøksmålet, fastsettes til en 

halvpart av den totale fiskeretten innenfor samme område. 

3. Sakskostnader for lagmannsretten tilkjennes ikke. 

Det gis en måneds ankefrist. 

 

Saksbehandlers merknader 

Fjellstyret må gjennomgå dommen og vurdere en eventuell anke før ankefristens utløp 

29.november 2018. Daglig leder vil på møtet legge frem følgende som grunnlag for vurderingen: 

1. Advokat Gresseths vurdering av dommen 

2. En økonomisk oversikt over saken til nå 

3. Økonomisk senario ved en anke til Høyesterett 

4. Økonomi og finansiering ved begge alternativer 

Videre redegjør fjellstyrets partsrepresentant litt rundt sitt syn på saken og dommen, deretter tas 

det en diskusjonsrunde rundt bordet. 
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Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

Fjellstyret må vurdere hvorvidt dommen skal godtas eller ankes. 

Møtebehandling 

Fjellstyret har vurdert dommen fra lagmannsretten (17-172821ASD-ELAG/) sammen med 

fjellstyrets advokat Thor Gresseth. Fjellstyret har også vurdert de økonomiske konsekvensene ved 

flere tenkelige utfall av en anke.    

Vedtak 

Fjellstyret anker lagmannsrettens dom (17-172821ASD-ELAG/) til høyesterett ut i fra at vi tolker 

lagmannsrettsdommen som rettslig feil i avsnittet vedrørende avledet rettskraft j.fr dommen fra 

1989. Fjellstyret vurderer fortløpende ankegjenstanden og prosessen videre. 

Enstemmig vedtatt  

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 

begrunnet, og sendes Sollia fjellstyre innen 3 uker fra kunngjøring av dette vedtak. Parter har rett 

til innsyn i sakens dokumenter jfr. forvaltningslovens §§ 18 og 19 

 

 

 

Sak 26/2018 Eventuelt 


