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Støl 53/1/501 til Tvengejordet gnr 47/15. Søknad om å legge stølen i det fri jf § 22 i 

Fjelloven. 

 
Saksdokumenter: 

 Brev av 13.3.2017 fra Ingrid Nordli 

 

Bakgrunn: 

Fjellstyret behandlet en byggesøknad fra Ingrid Nordli på denne stølen i sak 2/2016. Det ble søkt om å 

rive eksisterende sel og bygge nytt større sel. Stølen var ute av bruk, og fjellstyret avslo søknaden med 

hjemmel i seterforskriften § 11, som ikke åpner for annet enn vanlig vedlikehold av bebyggelse på 

støler som ikke er i bruk. 

 

Bygging på støler som er lagt i det fri behandles etter § 15 i seterforskriften: Her åpnes det for 

mulighet med nybygging. 

 

Det opplyses i søknaden av 13.3.2017, at byggesøknad vil komme når saken om frilegging er ferdig 

behandlet. Søknad om bygging blir ikke omtalt nærmere i denne saken. 

 

Saksopplysninger: 

Ingrid Nordli skriver i brev til fjellstyret: 

”Stølen har ikkje vore i bruk som seter dei siste 20 år. Siste mjølkeleveranse januar 1997.  

Stølsjordet er på 5 dekar og har lite areal heime på 47/15 ca 15 dekar. Dårleg uthus heime som ikkje 

er egna for drift. Søkjer difor om å få frilagt stølen. 

Eg vil bygge nytt og rive eksisterande (sel) som opplyst i brev av 26.05.15, etter stølsforskriften § 15. 

Når det gjeld stølsjordet vil eg gjerne ha att ca 3 dekar, slik at eg kan bruke uthuset til lager. 

Kjem attende til byggesøknad når denne er handsama.” 
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Fjellstyrets kunnskap om bruken av denne stølen er innhentet under stølsregistreringen i 2000, der det 

av eier ble opplyst at siste driftsår på stølen var i 1997. Med denne bakgrunn vil stølen falle i det fri i 

2017, som det også opplyses om av Nordli. Det er ikke vanlig at fjellstyret griper fatt i slike saker 

umiddelbart ved frifall. Det går vanligvis noe tid, og tas gjerne i forbindelse med byggesøknader eller 

lignende. Imidlertid foreligger det nå en søknad fra Nordli, om stølen kan legges i det fri jf fjelloven 

 § 22. 

 

Lovgrunnlag og behandling av saken jf regler om frilegging. 

Støl i statsallmenning er en bruksrett som er knytta til et gårdsbruk og jordbruksdrifta på den gården 

stølen tilhører. Reglene for bruken av stølen er regulert av fjellovens § 22 og forskrift om seter og 

tilleggsjord m. m. i statsallmenning (stølsforskriften) § 9. 

 

Fjelloven § 22: 

”Rett til oppteken seter med setervoll og tilliggjande kulturbeite fell bort: 

 1. Ved oppgjeving utan atterhald.  

 2. Når setra i eit samanhengande tidsrom av 20 år ikkje har vore i bruk som seter…” 

 

Denne saken blir behandlet etter § 22 pkt 1 ”Ved oppgjeving utan atterhald”. En forutsetting for at 

saken kan behandles etter denne regelen, er at det ikke er tatt noen forbehold fra stølsbrukers side. 

Søknaden oppfattes slik av saksbehandler. 

 

Etter et eventuelt frifallsvedtak skal fjellstyret ta stilling til hva som skal skje med stølsbebyggelsen. 

Dette reguleres av stølsforskriften §§ 12-15. Kort oppsummert skal fjellstyret ta stilling til følgende 

etter et frifallsvedtak; 

 om stølen skal vises ut til andre med bruksrett, der husa overføres til ny eier eller fjernes, eller 

 tilrå at Statskog inngår avtale med stølsbruker, med varighet inntil 10 år om gangen, om at han 

kan få ha husa stående uten vederlag. Retten tilhører gården og kan ikke skilles fra denne. 

 Fjellstyret skal gjøre vedtak om at husa fjernes, om utvisning eller tillatelse til å ha husa 

stående, ikke er aktuelt. 

 

Saksbehandling som gjelder frilegging av støl bør normalt skje i to trinn, men dette bør vurderes i 

hver enkelt sak: 

1. Fjellstyret legger stølen i det fri. I de fleste saker vil det samtidig tas beslutning der fjellstyret 

anbefaler at Statskog gir stølsbrukeren tillatelse til å ha husa på stølen stående uten avgift. 

2. I neste omgang vil fjellstyret avgjøre hva som skal skje med stølsjorde. Om dette skal lyses 

ledig for andre med behov for beite eller legges ut i det fri. 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i søknaden fra Ingrid Nordli må fjellstyret legge stølen i det fri, og det må tas stilling til 

hva som videre skal skje med stølsbebyggelse og stølsjordet. 

 

I lignende saker har det ikke vært vanlig å lyse stølen ledig for andre med bruksrett. Fjellstyret har i 

stedet valgt løsningen der en anbefaler at Statskog oppretter avgiftsfri avtale/erklæring med 

stølsbruker om at denne får ha stølshusa stående jf § 13 i stølsforskriften. Dette er en god løsning som 

bevarer bygningene som landbruksbygg, samtidig som huseierne kan benytte bebyggelsen selv eller 

leie ut til andre. 

 

Nordli søker om å få beholde 3 da av stølsjordet inngjerdet. Dette er betydelig mer enn det er gitt 

tillatelse til i lignende saker. Fjellstyret har anbefalt inngjerding av 0,5 dekar, eller opp til 1 da for å få 

all bebyggelse innenfor gjerdet. Kommunen har i ny arealplan åpnet for tillatelse til inngjerding av 

hytter med inntil 0,3 da. Siden en eventuell framtidig inngjerding blir mindre enn nåværende, vil en  
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anta at det ikke er nødvendig å søke kommunen om dette. Inngjerding av bebyggelse er 

grunndisponering som avgjøres av Statskog. 

 

Forslag til vedtak: 

Stølen til Tvengejordet gnr 47/15 ved Blilie er oppgitt uten forbehold. Med denne begrunnelsen er støl 

53/1/501 falt i det fri jf § 22 pkt 1 i fjelloven. 

 

Fjellstyret vil anbefale at Statskog gir stølsbrukeren tillatelse til å ha husa på stølen stående uten avgift 

for 10 år om gangen, jf § 13 i stølsforskriften. Denne retten skal knyttes til eiendommen og kan ikke 

skilles fra den. 

 

Fjellstyret vil ikke lyse stølsjordet ledig for andre. Dette legges ut til fri beiting. Gjerdet rundt 

stølsjordet eies av stølseier som pålegges å fjerne dette senest innen 1. juli 2017. Fjellstyret anbefaler 

at Statskog gir tillatelse til inngjerding av ca 1 da. Plassering av gjerdet avgjøres under befaring eller i 

samråd med fjelloppsynet. 

 

Vedtak: 

Stølen til Tvengejordet gnr 47/15 ved Blilie er oppgitt uten forbehold. Med denne begrunnelsen er støl 

53/1/501 falt i det fri jf § 22 pkt 1 i fjelloven. 

 

Fjellstyret vil anbefale at Statskog gir stølsbrukeren tillatelse til å ha husa på stølen stående uten avgift 

for 10 år om gangen, jf § 13 i stølsforskriften. Denne retten skal knyttes til eiendommen og kan ikke 

skilles fra den. 

 

Fjellstyret vil ikke lyse stølsjordet ledig for andre. Dette legges ut til fri beiting. Gjerdet rundt 

stølsjordet eies av stølseier som pålegges å fjerne dette senest innen 1. juli 2017. Fjellstyret anbefaler 

at Statskog gir tillatelse til inngjerding av ca 1 da. Plassering av gjerdet avgjøres under befaring eller i 

samråd med fjelloppsynet. 

 

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. 


