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Saksopplysninger 

Fjellstyret fikk e-post fra Leif Ekerbakke 6.6. 2019. Leif Ekerbakke har søkt fjellstyret om å rive 

eksisterende løe ved stølen i Sanddalen, og sette opp ny, og litt større løe. E-posten ble sendt videre til 

Borghild Simengård i Statskog dagen etter.  

 

Leif Ekerbakke skriver følgende i sin søknad; 

«Jeg ønsker å få satt opp ny løe ved stølen ved Sanddalen. 

Den gamle løa er mer en falleferdig og planen har vært å få satt opp ny i flere år. 

Da jeg bygde om fjøset i 2015-16, ble lagerplass ikke prioritert av den grunn at løa skulle opp som 

funksjonell lagringsplass. Fjøset ble da heller omgjort for å få plass til mer dyr og nyere melkeanlegg. 

 

Løas funksjon er lagring av skotter, diverse vinterisolering, kraftfor og lignende tilskudd, ved og 

materialer. 

Den andre funksjonen skulle da etter planen være lagringshus for vannpumpen som står nede ved 

vannet. Denne står nå rett utenfor løa og må demonteres hver høst. (Bilde Sanddalen3) 

 

Da jeg overtok Eker 8/1 ifjor fulgte det med en 3 år gammel løe på Heimstølen ved Javnin. Denne løa 

ligger på en gammel stølsteig som ikke følger resten av teigen til 8/1. Dvs at det er en ganske 

ubrukelig 14 da. teig med 3 hytter inne i området. Jeg vil aldri finne bruk for denne ved plasseringen 

den nå har. Derav ønsker jeg heller å flytte denne til Sanddalen. 

 

Etter tidligere kontakt har jeg funnet at å sette opp nye løe ikke er noe problem, men siden størrelsene 

på løene er litt forskjellige i mål, og den er også litt større, så vil jeg søke om flyttingen. 

 

Sanddalen     3,7 Bred x 4,0 Lang  = 14,8 Kvadratmeter 

Javnin            3.0 Bred x 5,7 Lang  = 17,1 Kvadratmeter 

 

Jeg håper dere ser den praktiske nyttingen av denne løa som positiv, da jeg er redd løa på Javnin 

bare blir stående ubrukt om den ikke nyttes. Løa er kun 2,3 kvm. Større, men da er den og grovere i 

reisverk og dette er utvendige mål. Det skal og sies at løa er veldig flott bygd med villmarkspanel 

utvendig, noe jeg og har på stølshuset. 
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Jeg ønsker også flytte huset 1,5 til 2 meter lenger opp. Dette for å få inn pumpen samt at vanngrensa 

er langt høyere enn kartet viser. Jeg tror ikke det er mer enn 2 meter til vannet og det er veldig (!) 

bløtt der nåværende løe står. Alt dette er opptegnet i kartet.» 

 

 
Gammel løe ved Sanddalen. 

 

 
Løa ved Javnin som den gamle løa ønskes erstattet med. 

 

 Kart over ønsket plassering.  

Stølen er i drift med melkekyr. 
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Lovanvendelse 

Fjellstyret avgjør søknader om bygging på støl med hjemmel i ”Forskrift om seter og tilleggsjord 

m.m. i statsallmenning”: 

§ 10. Søknad om å setje opp, utvide og endre hus  
Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp, utvide og endre hus for ei rasjonell 

utnytting av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til kva slag og kor mange hus som trengst, deira 

storleik og standard eller anna, og kan setje vilkår for oppføring, utviding og endring av hus. 

Fjellstyret skal leggje saka fram for Statskog SF til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak etter dette leddet. 

Om fjellstyret vil krevje at hus eller anlegg som alt står, skal rivast, må fjellstyret leggje saka fram for 

regional kulturminnestyresmakt til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak. Det same gjeld ved nybygg og 

endring eller utviding av hus på seter, der dette vil påverke eksisterande kulturmiljø. 

Endra ved forskrift 26 aug 2009 nr. 1120 (i kraft 1 sep 2009). 

 

Statskog SF har, når saken skrives, ikke sendt noen uttale til fjellstyret, men fjellstyret og Statskog 

skal på befaring her den 21. juni 2019. 

 

Saken er ikke sendt til Oppland fylkeskommune for uttale fordi den gamle løa er vurdert til å være i 

veldig dårlig stand ut ifra bildene. Tidligere har Oppland fylkeskommune gitt uttale om at: 

«Dersom det er slik at bygningen er viktig for driften og en istandsetting ikke er forenlig med denne, 

vil ikke Kulturarvenheten motsette seg omsøkte tiltak.» Fylkeskommunen ønsker vanligvis også at 

møneretning blir den samme og at høyden er avstemt i forhold til omkringliggende bebyggelse og 

terreng. Videre må materialbruk, fargebruk og uttrykk tilpasses eksisterende bebyggelse og 

omkringliggende omgivelser. 

 

 

Vurdering 

Stølen til Ekerbakke gnr 8/2 er i bruk med melkedrift. Det er i sammenheng med driften at det er 

ønske om å bytte ut løa. Det er i følge forskriften § 10, behovet i forhold til driften på stølen, som 

fjellstyret skal legge til grunn for en eventuell byggetillatelse. Leif Ekerbakke opplyser i søknaden at 

løa er svært dårlig, og dette er også tydelig ut ifra bildene. Eksisterende løe er på 14,8 m2, og 

gjenoppbygge nytt uthus på inntil 17,1 m2.  

 

Kulturarvenheten i fylkeskommunen har tidligere uttalt at de ikke vil motsette seg omsøkte tiltak hvis 

bygningen er viktig for driften og en istandsetting ikke er forenlig med denne. Statskog deltar på 

befaringen 21. juni 2019. 

 

Fjellstyret skal vurdere søknaden i forhold driftsomfanget på stølen. Ut ifra bildene er den gamle løa 

ut til å være i dårlig forfatning, og saksbehandler mener at det bør kunne aksepteres å erstatte den 

gamle løa. Fjellstyret viser til tidligere forutsetninger fra Oppland Fylkeskommune, og at disse legges 

til grunn når bygget settes opp.  

 

Fjellstyret og Statskog skal på befaring her den 21. juni 2019, og forslag til vedtak skrives etter 

befaringen. 

 

 

 


