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DNT Oslo og Omegn. Søknad om bygging av ny sikringshytte på Storeskag. 
 

Bakgrunn 

DNT har disponert stølshus som selvbetjeningshytte i Storeskag siden 1960-årene. Leieforholdet 

mellom DNT og Knut Jørgen Rudi ble avsluttet i 2012. I 2015 etablerte DNT et nytt leieforhold med 

bruk av stølen til Jan Ove Bredesen på Storeskag. Denne stølen ble lagt i det fri av fjellstyret i 2015, 

og det skal opprettes avtale med Statskog jf § 13 i forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i 

statsallmenning (Seterforskriften). 

 

I sak 25/2016 hadde fjellstyret en sak til uttale, som gjaldt ombygging av fjøset på Bredesens støl til 

sikringsbu for DNT. Fjellstyret ga følgende uttale: Fjellstyret stiller seg positiv til at det innvilges 

bruksendring av fjøset slik det beskrives i søknad fra DNT, og at det opprettes avtale jf bestemmelsene 

i § 24 i seterforskriften. Dersom det skal utføres bygningsmessige endringer som trenger godkjenning 

av bygningsmyndighetene, bør også fjellstyret få disse til behandling. 

 

Saksdokumenter: 

 Søknad av 10.2.2017 fra DNT om riving av fjøs og oppføring av ny sikringshytte 

 Søknad av 23.2.2017 fra DNT om nybygg av sikringshytte 

 Diverse e-postutveksling mellom Statskog og DNT 

 

Saksopplysninger 

DNT har nå lagt fram to alternative forslag til plassering av nytt sikringshytte. Begge alternativene 

viser ei hytte på 13,3 x 6,3 m = 84 m2. I tillegg søkes bygd en utedo på 4 x 4 m = 16 m2. Ny 

sikringshytte planlagt med tilrettelegging for bevegelseshemmede og for eier med hund i eget rom. 

10-12 sengeplasser, tørke- og vaskerom, proviantrom og oppholdsrom med kjøkken. 

 

Alt. 1 er beskrevet i brev av 10.2.2017. DNT beskriver at eksisterende fjøs er i dårlig teknisk stand og 

lar seg ikke utnytte til deres formål. De foreslår derfor at eksisterende fjøs rives og erstattes med 

omsøkte bygg og utedo, slik som vist på skisse nedenfor. Søknaden er også undertegnet av stølseier 

Jan Ove Bredesen. 

Dette alternativet forutsetter behandling etter § 24 i stølsforskriften: 

”Med godkjenning frå Statskog SF og fjellstyret kan brukaren byggje om eller ominnreie uthus til 

bustad eller for utleige når det ikkje er aktuelt å ta opp att bruken av husa til seterformål og endringa 

av bruken ikkje vil vere ei hindring for seterdrifta på denne eller andre setre. Det skal opprettast ei 

særskild avtale om avgift, som Statskog SF fastset. 

Uthusa er ein del av dei andre husa på setra, og kan ikkje skiljast frå. 
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Før Statskog SF og fjellstyret gir godkjenning etter første ledd skal saka leggjast fram for regional 

kulturminnestyresmakt til fråsegn.” 

 

 
Plassering av bygg alternativ 1. 

 

Alt 2 for plassering er beskrevet i brev av 23.2.2017, og er et resultat av samtaler DNT har hatt med 

nasjonalparkforvalter og kulturvernmyndigheter som mener det gamle fjøset er viktig for 

kulturmiljøet, og bør bevares. 

 

 
Dette alternativet medfører opprustning av eksisterende veitrasè, bak bebyggelsen. Plassering her vil 

medføre en ny matrikkelenhet og festekontrakt med Statskog. Dette alternativet skal behandles etter 

Fjelloven § 12, grunndisponering. 

 

DNT ber om at begge alternativene vurderes. De skriver videre at det gamle fjøset kan istandsettes 

med forbehold om at det kan finansieres med SMIL- midler eller lignende.  

 

Statskog skriver følgende i e-post av 27.2.2017: 

Vi viser til epost sendt 13. februar 2017, om riving av fjøs på støl innved Storeskag 544/53/1/631. 

DNT Oslo og omegn har nå søkt om en alternativ løsning. Se vedlagt søknad. 

Vi ber Øystre Slidre fjellstyre om uttale i saken jfr fjellova § 12, og samtidig vurdere dette som et 

alternativ opp mot riving av fjøset og nybygg i henhold til første søknad.  

I tillegg ber vi Oppland fylkeskommune vurdere denne løsningen i forhold til løsningen om å rive 

fjøset for å sette opp nytt på samme sted men ominnredet som beboelig. 

Minner om at Nasjonalparkstyret for Langsua nasjonalpark også må behandle saken i henhold til 

naturmangfoldloven og verneforskrifter. 

 

Vurdering: 

Fjellstyret har tidligere uttalt seg positivt til ombygging av det gamle fjøset på stølen til sikringsbygg. 

Alternativet med riving/nybygg var på det tidspunkt ikke aktualisert. 
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Det er to svært forskjellige løsninger som skisseres. Både av hensyn til bygningsmiljøet på Storeskag 

og lovgrunnlag som brukes til eventuelle tillatelser. Alternativ 1 vil være en del av stølsbebyggelsen 

og behandles etter stølsforskriften, mens alternativ 2 er en selvstendig matrikkelenhet og festeforhold 

mellom DNT og Statskog. 

 

Når fjellstyret skal vurdere disse to løsningene opp mot hverandre, er det viktig både å se på hvilken 

løsning som er mest praktisk, det totale kulturmiljøet i Storeskag og om noen av alternativene berører 

bruksrettinteresser. 

 

Ved valg av alternativ 1 vil det gamle fjøset bli revet og erstattes av et nytt bygg, som vil bli høyere 

og med noe større areal enn dagens fjøs. Selv om det bygges etter gammel tradisjon, vil det bli et helt 

annet bygg enn dagens fjøs, som i dag er en viktig del av stølsbebyggelsen i Storeskag. Siden bygget 

blir større, og at gavlveggen er vendt utover, vil det bli mer dominerende enn eksisterende fjøs. 

Dersom det gamle fjøset skal rives, bør nybygget legges langs med kotene, slik fjøset til nabostølen 

ligger. 

 

Alternativ 2 medfører et bygg til i området. Bygget blir i dette tilfellet liggende på langs av kotene, og 

vil av den grunn bli mindre dominerende. Bygget blir liggende bak stølsbebyggelsen til Bredesen, og 

vil for øyet, bli mindre synlig fra tilkostvei. Derimot vil det bli mer dominerende i innsyn fra øst. 

Storeskag ligger svært eksponert for innsyn, og det er viktig at det tas hensyn til naturmiljøet når det 

skal bygges nytt her. Dette alternativet forutsetter også anlegg av en bedre vei fram til utedoen. 

 

Fjøset til Bredesen er i dag i en forfatning som trenger vedlikehold. Dersom en del av begrunnelsen 

for valg av alternativ 2, er å bevare fjøset, bør det kunne kreves at DNT i samarbeid med Bredesen, tar 

ansvar for å sikre fjøset som en framtidig del av kulturmiljøet. Skal fjøset bevares, må det også 

vedlikeholdes. 

 

I forhold til naturmiljø og bygningsmiljø i Storeskag, vil alternativ 2 være et godt valg, og bedre enn 

alternativ 1 med omsøkt løsning. 

 
Oversiktsbilde Storeskag. 

 

Det drives ikke stølsdrift i Storeskag i dag, men dette kan være aktuelt en gang i fremtiden. Derfor bør 

dette tiltaket også vurderes i forhold til det. Stølsdrift på vanlig driftskonsept vil neppe være særlig 

aktuelt, med beliggenhet så langt til fjells. Men en kan ikke se bort fra at det på en av disse stølene, 

etableres stølsdrift i sammenheng med at dette er en innfalsport til Langsua nasjonalpark og at det blir 

i kombinasjon med turisme. 
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Skaget Bitihorn Beitelag har en støl med jorde i Storeskag, som er et av flere samlingspunkt for 

sanking og slipp av sau. En kjenner ikke til om det er behov for økt tilrettelegging for beitedrifta, eller 

om de omsøkte inngrep vil være til hinder for drift. 

 

For at fjellstyret skal ivareta de bruksberettiges interesser i denne saken, må den legges ut til offentlig 

ettersyn. Før endelig avgjørelse tas, må det også gjennomføres befaring. Dette kan tidligst skje etter at 

en kan kjøre dit med bil dvs. i siste halvdel av juni. 

 

Ved valg av alternativ 1, skal fjellstyret sammen med Statskog, godkjenne søknaden jf seterforskriften 

§ 24. Et alternativ kan være at Statskog bruker dispensasjonsmuligheten i seterforskriften § 33. Mens 

ved valg av alternativ 2, skal fjellstyret gi uttale til Statskog jf fjelloven § 12. Det er ikke aktuelt for 

fjellstyret å gjøre endelig vedtak i saken på nåværende tidspunkt. 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret er positive til at DNT kan bygge ny sikringshytte og utedo på Storeskag. Det tas ikke 

stilling til hvilke alternativ som bør velges før en har vært på befaring. For å ivareta de 

bruksberettigedes interesser, legges saken ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedtak: 

Fjellstyret er positive til at DNT kan bygge ny sikringshytte og utedo på Storeskag. Det tas ikke 

stilling til hvilke alternativ som bør velges før en har vært på befaring. For å ivareta de 

bruksberettigedes interesser, legges saken ut til offentlig ettersyn. 

 

Enstemmig. 

 

 

*** 

 

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

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 

 


