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Utlyst beiteareal på Etnestølen. Behandling av innkomne søknader 
 

Saksdokumenter: 

 Utlysningsdokument 

 Søknad av 12.1.og 29.5.2017 fra Svein Erik Skatteboe 

 Søknad av 24.5.2017 fra Ingrid Rogne  

 Uttale fra Statskog SF av 16.6.2017 

 Uttale fra Øystre Slidre kommune av 19.6.2017 

 

Saksopplysninger 

Stølsjordet til Nyhagen gnr 36/12, Feste 53/1/444 på Etnestølen er lagt i det fri jf § 22 i fjelloven. 

Stølsjorde inkludert der bebyggelsen står er ca 20 dekar. Dvs at arealet blir noe mindre ved ny 

utvisning. 

 

 
 

Det har meldt seg to søkere som begge driver med sau. Tall fra kommunes jordbruksregister: 
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 Svein Erik Skatteboe, Nerreføssvegen 20, 2943 Rogne. Eier av Moen gnr 39/4. 

o Jordbruksareal på garden: 124,6 da fulldyrka og 34,8 innmarksbeite 

o Har støl på Bukono i Skattebu sameige. 

o Skatteboe har 88 vf. sau. Opplyser i søknaden om plan om å øke med omlag 30 vf. sau. 

Skatteboe har gjennom flere år sleppt sau i området mellom Etnestølen og Myrebærhamaren. Han 

opplyser at han vil bruke stølsvollen som sauebeite vår og haust. I tillegg har han en utfordring i 

forbindelse med sanking, ved at han ikke har ei kve i området. 

 

 Ingrid Rogne, Bygdinvegen 2256, 2940 Heggenes. Eier av Nørre Nyhagen gnr. 36/13. 

o Jordbruksareal på garden: 43,2 da fulldyrka,  

o Støl på Etnestølen med 16,4 da innmarksbeite. 

o Rogne har i dag ca 70 vf. Sau, og opplyser i søknaden at hun ønsker å utvide drifta. 

Rogne Slipper sau i området. Og hun var på stølen med mjølkedyr i 2016.har benyttet et annet 

søknadsskjema enn det fjellstyret har lagt til rette for. Hun anmerker at hun vil overflatedyrke arealet. 

 

Det har vært vanlig å vise ut frilagte stølsjorder med hjemmel i § 5 i forskrift om seter og tilleggsjord 

m.m. i statsallmenning. Fjellstyret avgjør saken etter at den er lagt fram for Statskog og kommunen til 

uttale. 

 

Fjellstyret har bedt Statskog SF og Øystre Slidre kommune om uttale med uttalefrist 20.6. 

 

Statskog: 

Vi viser til befaring 14. juni og brev fra fjellstyret datert 7. juni, der dere ber om uttale i sak om 

utvisning av tilleggsjord på frilagt støl, på Etnestølen. 

Støl til Nyhagen 36/12 er lagt i det fri i henhold til fjellstyresak 10/2017. Stølsjordet på ca 20 dekar er 

lyst ledig som tilleggsjord og det er to søkere. 

Søkerne er Svein Erik Skatteboe, eier av Moen 39/4 og Ingrid Rogne, eier av Nørre Nyhagin 36/13.  

Statskog har ingen motforestillinger til at stølsjordet utvises som tilleggsjord til nye brukere. Begge 

søkerne viser at de har behov for tilleggsjordet og det blir opp til fjellstyret å vurdere hvem som til 

slutt ender opp med det. 

Det er noe spredt bebyggelse på stølen og det er viktig at fjellstyre avgjør hva som skal skje med de og 

hvem som skal ha ansvar for spesielt fjøset øst på jordet og løa nede og sør på jordet.  

Gitt at fjellstyret anbefaler opprettelse av avgiftsfri erklæring vil selet og uthuset bli en del av 

bebyggelsen som inngår i et punktfeste (med nytt fnr) og som per i dag er inngjerdet.  

Ved utvisning av tilleggsjordet på den frilagte stølen vil Statskog som grunneier tillate oppsetting av 

gjerde rundt det aktuelle jorde og at gjerde som nå står rundt bebyggelsen får stå og holdes vedlike. 

Gjerdemateriale skal være flettverksgjerde, lee og grinder skal stå oppe i vinterhalvåret. 

 

Øystre Slidre kommune: 

”Driftsomfanget sett i høve tilgjengelig arealgrunnlag er større hjå søkjaren Rogne en hjå Skatteboe. 

Men når arealet er beitemark, kan ein vanskeleg sjå at det vil styrke forgrunnlaget til 36/13 vesentleg, 

då det ikkje er tale om produksjon av vinterfor. Ho skriv i sin søknad at det kan vera tale om å 

overflatedyrke arealet. Om lag halvparten av arealet er klassifisert som dyrkbart. Stølsjordet til 

Rogne tilhøyrande 36/13 er dyrkbart i si heilheit , og ved ei eventuell dyrking av arealet bør ein 

kanskje vurdere å dyrke dette i første omgang. 

Det er ei generell utfordring å skjøtte desse innmarksbeiteareala i fjellet på ei god måte, når 

driftsforma er beiting med sau, vår og haust. Grunnen er at beitepresset blir for lite store delar av 

sommaren. Det er derfor ikkje ynskjeleg at desse areala blir for store i høve til dyretalet. Ut frå 

kommunens syn vil det truleg kunne bli betre skjøtsel av begge stølsjordene om dei blir brukte kor for  
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seg. Då jordene ligg så vidt langt frå kvarandre er det heller ikkje lett å sjå at det bli ein 

effektiviseringsgevinst om Rogne får tilbod om å overta arealet. 

Skatteboe har hatt sau i området i mange år. Tilgang på dette jordet vil i tillegg til beiteressursen det 

representerer, kunne tene som samlekve, noko som vil lette sankingsarbeidet. 

Kommunens tilråding: Ut frå ei samla vurdering finn rådmannen at det finst ei viss overvekt av 

faglege argument for at Svein Erik Skatteboe skal få overta det omsøkte arealet. 

 

Lovgrunnlag: 

Det har vært vanlig å vise ut frilagte stølsjorder med hjemmel i § 5 i forskrift om seter og tilleggsjord 

med mer i statsallmenning. Arealer utvist etter § 5 er beregnet å brukes i de tilfeller arealet skal beites. 

Disse utvisningene faller i det fri ved opphør av bruk. Dersom arealet er beregnet for fórproduksjon 

skal § 20 i forskriften benyttes. 

 

Vurdering: 

Det er to søkere til arealet og begge viser til at de har behov for jordet. Begge driver med sau i litt 

forskjellig omfang og gardsbruka har vesentlig forskjellig driftsgrunnlag. Det er ikke vesentlig 

forskjell i avstand fra driftsenheten i bygda til jordet på Etnestølen. 

 

Statskog gir tillatelse til oppsetting av gjerde, men tar ikke stilling til hvem av søkerne som bør få 

arealet utvist. Statskog viser til at bebyggelsen er noe spredt, ved at fjøset øst for selet, og løa nede på 

jordet, ligger et stykke fra den andre bebyggelsen. Fjellstyret må avgjøre hva som skal skje med disse 

byggene. I sak 10/2017 anbefaler fjellstyret ”at Statskog gir stølsbrukeren tillatelse til å ha husa på 

stølen stående uten avgift for 10 år om gangen jf § 13 i seterforskriften. Denne retten skal knyttes til 

eiendommen og kan ikke skilles fra den.”. Med dette vedtaket har fjellstyret gått inn for at 

bebyggelsen, inkludert fjøs og løe skal inngå i avtalen med Statskog. Om fjellstyret gjør en endring av 

dette må det tas inn i vedtaket som gjøres i denne saken. 

 

Sel og uthus/stall ligger i et tun. Fjøset ligger ca 30 meter fra stølstunet. Dette kan fortsatt tilhøre den 

øvrige bebyggelsen, men slik at den blir liggende som et fritt bygg inne på det nyutviste arealet. Løa 

ligger 85 meter fra selet. Det har vært vanlig at løer som ligger et stykke fra den øvrige bebyggelsen, 

ikke inngår i avtalen, men heller overtas av den nye brukeren av jordet. I så fall er det avhengig av et 

privatrettslig forhold mellom eier av løa og den nye brukeren. Denne løa er i god stand og kan 

benyttes i forbindelse med beite. 

 

Faglig uttale fra kommunen går i favør av at Svein Erik Skatteboe skal få utvist beitearealet. Det er 

også en konklusjon fjellstyret bør støtte, særlig med hensyn til at Skatteboe har hatt sau i området i 

lang tid, uten inngjerdet areal å bruke under sauesanking. Rogne har et stølsjorde som kan nyttes i 

denne sammenheng. 

 

Vedtak: 
Med hjemmel i seterforskriften § 5 viser fjellstyret ut deler av frilagt stølsjorde til Nyhagen gnr 36/12 på 

Etnestølen som beite til Moen gnr 39/4. Avgrensing av arealet avgjør fjellstyret i samråd med Svein Erik 

Skatteboe og Kjell Skattebo ved befaring.  

 

Om bebyggelsen på det frilagte stølsjordet: 

Fjellstyret har i sak 10/2017 anbefalt ”at Statskog gir stølsbrukeren tillatelse til å ha husa på stølen 

stående uten avgift for 10 år om gangen jf § 13 i seterforskriften. Denne retten skal knyttes til 

eiendommen og kan ikke skilles fra den”. Fjellstyret endrer denne delen av vedtaket til å lyde:  

 

”Fjellstyret anbefaler at Statskog gir stølsbrukeren tillatelse til å ha sel, stall/uthus og fjøs stående 

uten avgift for 10 år om gangen jf § 13 i seterforskriften. Denne retten skal knyttes til Nyhagen gnr 

36/12 og kan ikke skilles fra gården.” 
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Løa som ligger 85 meter fra den øvrige bebyggelsen bør av hensyn til kulturmiljøet stå der den står i 

dag på vilkår av at Svein Erik Skatteboe kommer til enighet med Kjell Skattebo om overtagelse. Dette 

er et privatrettslig forhold mellom disse.  Dersom det ikke blir enighet om overtagelse må Kjell Skattebo 

fjerne løa, eventuelt flytte den opp til stølstunet innen en frist fjellstyret setter. 

 

Gjerde: 

Inngjerding av beitearealet skal skje i samsvar Statskog’s krav om at gjerdemateriale være 

flettverksgjerde, lee og grinder skal stå oppe i vinterhalvåret.  

 

Arealet kan ikke tas i bruk før Svein Erik Skatteboe har undertegnet et utvisningsdokument som lages 

av fjellstyret. 

 

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. 

 


