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Støl 53/1/483 på Sørre Trollåsen, til Prestrud gnr 43/3. Oppfølging av vedtak i sak 

10/2016. 
 

Saksdokumenter: 

 Sak 10/2016 

 Sak 20/2016 

 

Saksopplysninger 

Fjellstyret har gjort følgende vedtak i saken: 

 

Sak 10/2016: 

Stølen til Prestrud gnr. 43/3 på Sørre Trollåsen har ikke vært i bruk på mer enn 20 år i sammenheng 

med jordbruksdrift på gården. Med denne begrunnelsen er støl 53/1/483 falt i det fri jf § 22 i fjelloven. 

 

Fjellstyret vil ta stilling til bebyggelsen på stølen og stølsjordet etter en har vært på befaring på 

barmark. 

 

 

Sak 20/2016: 

Tidligere stølsjorde til Prestrud gnr 43/3 på Sørre Trollåsen legges åpen for fri beiting. Vedtaket er 

gjort med hjemmel i Seterforskriften § 12. 

 

Om gjerdet: 

Gjerdet rundt stølsjordet eies av stølseier som pålegges å fjerne dette senest innen 1. oktober 2016. 

Om løa og uthuset: 

 Både løa på stølsjordet og uthuset på andre siden av vegen, kreves revet innen 1.10.2017. Det kan 

søkes om å settes opp uthus m/do, fortrinnsvis der fjøset sto. 

 

I vedtaket i sak 20/2016 er det uteglemt hva som skal skje med selet, som er eneste gjenstående 

bygning på stølen som ikke er revet, eller krevd revet.  
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Sak 12/2017 

 

 

Vurdering 

Alle krav fjellstyret satte i sak 20/2016 er fulgt opp. 

 

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. 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret vil anbefale at Statskog gir stølsbrukeren til støl gnr 53/1/483 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. 

 

Vedtak: 

Fjellstyret vil anbefale at Statskog gir stølsbrukeren til støl gnr 53/1/483 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. 

 

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. 


