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

Saksdokumenter: 

 Søknad av 13.9.2018 fra DNT om oppføring av ny sikringshytte 

 E-post til fjellstyret av 12.4.2019 der Statskog ber om uttale 

 Diverse e-postutveksling mellom Statskog og DNT 

 Tidligere dokumenter i saken 
 

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. 

 

I sak 7/2017 hadde fjellstyret igjen saken om ny sikringshytte. Denne gangen var det lagt fram to 

alternative forslag til plassering av nytt sikringshytte, og fjellstyret landet på følgende 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.» Saken ble lagt ut til offentlig 

ettersyn 6. april 2017, med frist for uttale 24. april 2017. Det kom ikke inn noen uttaler i saken. 

 

Den 3. juli 2017 var representanter fra fylkeskommunen, NP-styret v/NP forvalterne, fjellstyret, 

stølsbruker og Statskog på befaring. Da gikk man gikk bort fra ombygging av fjøset og endelig 

plassering av ny hytte ble etter hvert bestemt til å være på nedsiden av vegen ved krysset (se kart neste 

side). 

 

I søknaden som ble sendt 13. september 2018 var bl.a. adkomstvei inn til tomten ikke bestemt, men 

det er nå kommet skisse fra DNT som viser hytte og ønsket adkomsveg. Statskog ber om fjellstyrets 

uttale i henhold til fjelloven § 12, vedrørende valg av veitrasse, vist på kartskissen. 
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Ønsket plassering av ny DNT hytte og adkomstvei til denne. 

 

 

 
Oversiktsbilde Storeskag. 
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Saksopplysninger 

DNT beskriver anlegget på Storeskag som ei selvbetjent hytte med 11 sengeplasser. Overnattinger 

2017 v/s 169/210 totalt 373. DNT leier stølshuset med 11 senger, vedskåle og enkel utedo. Det er 

behov for utvidelse av alle fasiliteter knyttet til overnatting og drift. Den omsøkte hytta er på 86.4m2. 

Den har 9 sengeplasser + madrassplasser, oppholdsareal med kjøkken, tørke/vaskerom, rom for eier 

med hund, toalett, vedbod, hyttevaktrom, gassbod og lager for utstyr. Toalettløsningen er i tett tank. 

Tanken graves ned og tømmes med sugebil. Tilsvarende løsning finnes allerede for offentlig toalett i 

området. Doen skal ikke låses, men være til allmenn benyttelse. 

 
 

Storeskag ligger i Haldorbu landskapsvernområde og er en av innfallsportene til Langsua 

nasjonalpark. I kommunens stølsprosjekt er kulturmiljøindeksen for Storeskag (Øystre Skag) vurdert 

til 1.9 som er på grensen mellom middels og høg kulturmiljøindeks. Det drives ikke stølsdrift på 

Storeskag i dag, så de kulturmiljøindeksene som trekker mest opp er bygg og kulturminner. 

 

 
Oversiktsbilde av stølslaget Storeskag.  
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Vurdering: 

Den nye sikringshytta blir en selvstendig matrikkelenhet, med festeforhold mellom DNT og Statskog. 

Bygging av hytta medfører et bygg til i området. Bygget blir liggende på langs av kotene, noe som vil 

gjøre den mindre dominerende. Men bygget blir liggende foran stølsbebyggelsen og vil bli godt synlig 

fra tilkomstveien inn til stølslaget. Det er derfor, etter saksbehandlers syn, spesielt viktig at utseende 

på hytta i størst mulig grad harmonerer med resten av stølsbebyggelsen. 

 

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 innfallsport til Langsua nasjonalpark og at det blir 

i kombinasjon med turisme. 

 

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 at det er behov for økt tilrettelegging for beitedrifta, eller 

om de omsøkte inngrep vil være til hinder for drift. 

 

 

Forslag til uttale: 

Fjellstyret er fremdeles positive til at DNT kan bygge ny sikringshytte med toalett på Storeskag, men 

hytta som skal bygges bør harmonere med resten av stølsbebyggelsen.  

 

Planlagt adkomstvei ser ikke ut til å være til hinder for de bruksberettigede, men dersom parkering av 

biler eller annet blir en utfordring må det settes inn tiltak for å begrense ulempen. 

 

 

Uttale: 

Fjellstyret er fremdeles positive til at DNT kan bygge ny sikringshytte med toalett på Storeskag, men 

hytta som skal bygges bør harmonere med resten av stølsbebyggelsen.  

 

Planlagt adkomstvei ser ikke ut til å være til hinder for de bruksberettigede, men dersom parkering av 

biler eller annet blir en utfordring må det settes inn tiltak for å begrense ulempen. 

 

 

Enstemmig. 


