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Støl 53/1/444 til Nyhagen gnr 36/12. Spørsmål om å legge stølen i det fri jf § 22 i 

Fjelloven. 
 

Bakgrunn: 

Fjellstyret har mottatt søknad fra Svein Erik Skatteboe om å gjerde inn, å bruke stølsvollen til Kjell 

Skattebo, på Etnestølen, med formål å bruke det som beite for sau, vår og høst. 

 

Dersom Svein Erik Skatteboe skal gjerde inn og overta denne stølsvollen, vil det kreve en formell 

frilegging av stølsvollen til Kjell Skattebo, i første omgang. Deretter bør denne stølsvollen lyses ledig, 

slik at flere kan søke om å få den utvist som beite. 

 

Saksbehandler har hatt en samtale med Kjell Skattebo om dette, og han er kjent med søknaden fra 

Skatteboe. 

 

Saksopplysninger: 

Under stølsregistreringen som fjellstyret gjennomførte i 2000, opplyste Kjell Skattebo at stølen på 

Etnestølen sist var i bruk til mjølkeproduksjon i 1986. I 2000 ble stølsvollen brukt av en annen 

stølsbruker, som beite for mjølkedyr. Om Kjell Skattebo har brukt denne stølsvollen i årene mellom 

1986 og 2000 som beite eller slått i sammenheng med drift på Nyhagen gnr 36/12, har ikke fjellstyret 

opplysninger om. Stølsjordet er på ca 20 dekar. 
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I 2008 tok Kjell Skattebo ned gjerdet rundt stølsjordet, som har ligget åpent for fri beiting etter den 

tid. 

 

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…” 

 

Stølsforskriften § 9: Når seter skal reknast for å vere i bruk. 

”Blir setervollen hausta, anten til eige bruk eller for sal, eller gjerda inn og nytta til beite som ein del 

av den jordbruksmessige drifta på eigedomen som setra ligg til, vil setra vere « i bruk » i høve til § 22 

i fjellova.” 

 

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: 

Bakgrunnen for at denne saken reises nå, er henvendelsen fra Svein Erik Skatteboe, om å få tillatelse 

til å gjerde inn stølsvollen til Kjell Skattebo. Fjellstyret sitter ikke inne med sikker kunnskap om når 

støl 53/1/444 sist var i bruk, og ville ikke tatt opp spørsmål om frilegging av stølen på selvstendig 

grunnlag nå. 

 

Men med bakgrunn i foreliggende søknad om å overta jordet, etter samtale med Kjell Skattebo, og det 

forhold at gjerdet ble tatt ned, og stølsvollen ble åpnet for fri beiting i 2008, bør grunnlaget være godt 

nok for å lage sak om frilegging av denne stølen. Det er klageadgang på fjellstyrets vedtak. Kjell 

Skattebo kan sende inn klage dersom han kan dokumentere at stølen har vært i bruk som ledd i drift av 

Nyhagen 36/12 i løpet av de siste 20 år. 

 

Med den bakgrunn som denne saken har, er det naturlig at fjellstyret beslutter hva som skal skje 

videre, både med stølsbebyggelsen 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  
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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. 

 

Stølsjordet bør lyses ledig, slik at jordbrukere med behov for beite, kan få dette utvist som beite jf § 5 

i seterforskriften. 

 

Forslag til vedtak: 

Stølen til Nyhagen gnr. 36/12 på Etnestølen har ikke vært i bruk på mer enn 20 år i sammenheng med 

jordbruksdrift på gården. Med denne begrunnelsen er støl 53/1/444 falt i det fri jf § 22 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. 

 

Når frilegging av stølen er trådt i kraft, vil fjellstyret lyse stølsjordet ledig for jordbrukere i Øystre 

Slidre som har behov for arealet som beite. 

 

Vedtak: 

Stølen til Nyhagen gnr. 36/12 på Etnestølen har ikke vært i bruk på mer enn 20 år i sammenheng med 

jordbruksdrift på gården. Med denne begrunnelsen er støl 53/1/444 falt i det fri jf § 22 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. 

 

Når frilegging av stølen er trådt i kraft, vil fjellstyret lyse stølsjordet ledig for jordbrukere i Øystre 

Slidre som har behov for arealet som beite. 

 

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. 


