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Utskrift til: 

Statskog SF 

Jostein Wårum 

Oppland Fylkeskommune 

Øystre Slidre kommune 

 

Støl 53/1/535, til Hagen gnr 27/2, ved Bergastølen. Søknad om utskifting av sel. 
 

Saksdokument 

 E-post til/fra Jostein Wårum 25.6., 26.6, 29.7, 2.8, 5.8, og 13.8.2019 

 SMS til/fra Jostein Wårum 19.8.2019 

 E-post til/fra Statskog v/Borghild Simengård 5.8. 2019 og 22.8.2019 

 E-post til/fra Oppland Fylkeskommune v/Eli Lirhus 5.8.2019 og 2/9 

 

Saksopplysninger 

Jostein Wårum har søkt fjellstyret om å rive eksisterende sel ved stølen på Bergastølen, og sette opp et 

nytt sel. Det nye selet skal ha samme utforming, samme størrelse og samme plassering som det 

eksisterende selet. Det er ikke sendt med tegninger til søknaden. 

 

 
 

Søknaden er sendt videre til Borghild Simengård i Statskog og til Oppland Fylkeskommune 5.8.2019.  
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Eksiterende sel ved Bergastølen, gammel del til høyre på bilde. 

 

Stølen var i drift med melkekyr til og med 2018. I oktober 2018 var det registrert 15 melkekyr på 

gårdsbruket, men i forbindelse med dyretellingen mars er det registrert 0. På spørsmål om det er 

melkedrift på stølen svarer Jostein Wårum den 19. august at; «Nei ikke nå, vi har tatt en pause i 

melkedrift, vurdere oppstart i nytt fjøs.» Jostein Wårum er i en prosess der han ønsker å bygge nytt 

fjøs på gården.  

 

 
 

Statskog SF har den 22. august gitt følgende uttale; 

«Søker er stølsbruker Jostein Wårum eier av Hagen 27/2 i Øystre Slidre kommune. Wårum søker om å 

rive det gamle selet til fordel for nytt bygg på samme tomt og med samme utforming og areal. Årsaken 

til at de ønsker å rive er at eksisterende sel er i dårlig tilstand med blant annet råte. 

Stølen ble brukt til mjølkeproduksjon så sent som i 2018. Bruken i dag er noe usikker, men stølsbruker 

opplyser til fjellstyret at: «Vi har tatt pause i melkedrift og vurderer oppstart i nytt fjøs.». Siden aktiv 

bruk av stølen er av såpass fersk dato velger vi å anse stølen som i bruk og at saken skal behandles 

etter seterforskriften § 10. 

Vårt utgangspunkt er at enhver bygningseier, herunder stølsbruker, bør få restaurere og vedlikeholde 

sine bygninger, med mindre det er så nedfalls at det er å betrakte som opphørt. Om det innebærer at 

gammelt sel rives til fordel for nytt må det baseres ut fra kost/nytte-prinsippet, noe som ligger utenfor 

vår kompetanse. Det må i så fall andre med byggteknisk kompetanse vurdere. Med bakgrunn i det har 

vi ingen ytterligere merknader.» 
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Oppland fylkeskommune har 2. september gitt følgende uttale;  

«Selet består i dag av en gammel del og en ny del bygd på i vinkel. Søknaden gjelder riving av det 

gamle selet for å bygge det opp igjen på nytt. I følge søker er det behov for å rive det gamle selet på 

grunn råte og generell dårlig tilstand på bygningen. Selet skal bygges opp igjen med tilsvarende 

størrelse i stav/laft konstruksjon. Vedlagt søknaden er et bilde av selet, men ingen dokumentasjon på 

selets tilstand.  

Selet er ikke oppført i SEFRAK-registeret, og alder er dermed ukjent. Novkasser tyder på at selet er 

oppført i tømmer og antas dermed å ha en viss aldersverdi. 

Kulturarvenheten anbefaler generelt eiere å forsøke å sette i stand bygningene sine i stedet for å rive 

og bygge nytt. Dette er viktig med tanke på å bevare kulturminneverdiene, og det er i tillegg et mere 

miljøvennlig alternativ enn å rive og bygge nytt.   

Vedlagt dokumentasjon er ikke tilstrekkelig for å kunne vurdere om selet er i en slik forfatning at 

riving er eneste alternativ. Kulturarvenheten ber derfor om at eier/fjellstyret kontakter 

bygningsvernrådgiver ved Valdresmusea Odd Arne Rudi for en vurdering av tilstand. Dette er en 

gratis tjeneste. (se mere om tjenesten her: https://www.oppland.no/fagomrader/kulturarv/fredete-og-

verneverdige-hus/handverk/)  

Vi sender over vår vurdering av omsøkte tiltak så fort rapport fra bygningsvernrådgiver foreligger.» 

 

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). 

 

 

Vurdering 

Stølen til Hagen gnr 27/2 var i bruk med melkedrift frem til og med 2018. I oktober 2018 var det 

registrert 15 melkekyr på gårdsbruket, men i forbindelse med dyretellingen mars er det registrert 0. 

Jostein Wårum er i en prosess der han ønsker å bygge nytt fjøs på gården. 

 

Det er usikkert om det er mest riktig å regne denne stølen som i bruk eller som ikke i bruk på 

tidspunktet når denne søknaden skal behandles. Men uansett om vi bruker §10 (for støler i bruk), eller 

§ 11 (for støler som ikke er i bruk) vil det være anledning til å erstatte et sel/del av et sel som er i 

dårlig forfatning. Saksbehandler vurderer derfor at det ikke er så viktig for denne saken om det skulle 

vise seg at det ikke blir gjenopptatt drift på stølen og at et evt. byggeløyve da er gitt med hjemmel i 

«feil» §.  

 

Det er ifølge forskriftens § 10, behovet i forhold til driften på stølen, som fjellstyret skal legge til 

grunn for en eventuell byggetillatelse. Jostein Wårum opplyser i søknaden at selet er i dårlig 

forfatning med bl.a. råte. Dersom drifta på stølen skal tas opp igjen så er det nødvendig med et sel, og 

saksbehandler mener at det bør kunne aksepteres å erstatte det gamle selet med et nytt sel i samme 

utforming, plassering og størrelse selv om bruk/ikke bruk er usikkert. Oppland Fylkeskommune 

ønsker en tilstandsvurdering før de vil gi uttale i saken.  
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Forslag til vedtak 

Med hjemmel i forskrift om seter og tilleggsjord med mer i statsallmenning § 10, godkjenner 

fjellstyret at Jostein Wårum får rive eksisterende sel, og gjenoppbygge et nytt sel med samme 

størrelse, samme utforming og samme plassering.  

 

Jostein Wårum må avklare med Øystre Slidre kommune ang. kommunal byggesaksbehandling. 

 

 

Nytt forslag til vedtak 

Oppland Fylkeskommune melder den 2. september at de ønsker en tilstandsvurdering før de vil gi 

uttale i saken, saksbehandler sendte samme dag ut et nytt forslag til vedtak til Fjellstyret;  

«Fjellstyret ber stølseier kontakte bygningsvernrådgiver ved Valdresmusea Odd Arne Rudi for en 

vurdering av byggets tilstand. Fjellstyret tar en vurdering av saken når tilstandsrapporten og uttalen 

fra Oppland Fylkeskommune foreligger.» Dette nye forslaget til vedtak får 4 stemmer, mens 1 stemte 

for det første forslaget til vedtak. 

 

 

Vedtak 

Fjellstyret ber stølseier kontakte bygningsvernrådgiver ved Valdresmusea Odd Arne Rudi for en 

vurdering av byggets tilstand. Fjellstyret tar en vurdering av saken når tilstandsrapporten og uttalen fra 

Oppland Fylkeskommune foreligger. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

 

*** 

 

 

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. 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 10 i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning. Etter § 10 i 

fjelloven tar fjellstyrevedtaket til å gjelde 4 uker etter at det er gitt melding om vedtaket. 

Byggetillatelsen er ikke gyldig før kommunen har godkjent søknaden. Dersom bygginga ikke er starta 

opp innen 3 år faller tillatelsen bort. 


