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Garden Ledum på Tretten har rett til å ha naust ved Goppollen for å kunne bedrive fiske. Dette er således å anse
som en del av gardens driftsgrunnlag. Båtnaust er et bygg til oppbevaring/beskyttelse av båt, primært ikke et bygg
med oppholdsrom.
 
En har forståelse for at det er praktisk å ha et opplegg for sanitære behov ifm. et basebygg for fiske og fangst. Det
er også et hygienemoment i den forbindelse. På den annen side har det ikke vært vanlig at hvert båtnaust i fjellet
har egen utedo. Om en tillater dette i ett tilfelle vil det kunne danne presedens. Det er ingen ønsket utvikling at
det skal etableres private sanitærbygg tilknyttet båtnaustene langs fjellvannene.
 
Når det gjelder plassering av en evt. utedo bør dette gjøres så nære selve naustet som mulig. Dette for å begrense
den privatiserende virkningen slike bygg danner. Naust i vannkanten gir en viss avvisende effekt for alminnelig
ferdsel langs vannet hvor det ofte går sti/råk. En utedo løsrevet fra naustet vil forsterke denne effekten.
 
Landbrukskontoret tilrår at det utvises forsiktighet med å tillate utedo i tilknytning til båtnaust. Det legges særlig
vekt på hensynet til presedens og allmenhetens tilgang til vannkanten.
 
 
 
 
Mvh
Landbrukskontoret i Lillehammer‐regionen
Geir Halvor Vedum
Jordbruksrådgiver
Tlf: 611 04 029 / 977 05 693
 
http://www.gausdal.kommune.no/landbruk

 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten.
 
E‐posten er utelukkende beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til eller ment sendt til. Dersom e‐posten er
sendt feil, bes du informere Landbrukskontoret pr post eller telefon, dessuten slette e‐posten og eventuelle vedlegg, uten å ta
kopier eller videresende e‐posten. Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. Det gjøres oppmerksom på at besvarelser
ved bruk av e‐post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.
 
 


