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Stølslaget Sørre Trollåsen. Oppfølging av saker. 
 

Saksopplysninger  

Det siste halve året har det kommet inn flere saker som gjelder stølslaget Sørre Trollåsen, og det er 

naturlig å se flere av disse sakene i sammenheng. 

 

Uten at vi i denne saken går nærmere inn i hver enkelt sak, kan vi nevne;  

 I sak 30/2018 falt stølen til gbr.nr 44/45 «Brønstad» i det fri jf § 22 i fjelloven, og fjellstyret 

skal i etterkant av dette avgjøre hva som skal skje med stølsjordet. 

 Harald Moen ønsker å overta et stølsjorde som beite. 

 Ingrid Rogne ønsker å overta et stølsjorde som beite. 

 Det er dårlige gjerder flere steder på stølslaget Sørre Trollåsen. 

 

Det er trolig at flere av disse sakene kan utløse frilegginger etter bestemmelsene i § 22 i fjelloven.  

 

Fjelloven § 22 har klare regler for når en støl faller i det fri: 

”Rett til oppteken setervoll og tilliggjande kulturbeite fell bort: 

1. Ved oppgjeving utan atterhald. 

2. Når setra i eit samanhengande tidsrom av 20 år ikkje har vore i bruk som seter.” 

 

§ 9 i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning beskriver hva som kreves for at en støl kan 

regnes for å være i bruk: 

”Blir setervollen hausta eller gjerda inn og nytta til beite som ein del av den jordbruksmessige drifta 

på eigedomen som setra ligg til, vil setra vere « i bruk » i høve til § 22 i fjellova.” 

 

 

Vurdering 

En av fjellstyrets viktigste oppgaver er å ivareta de bruksberettigede i statsallmenningen. Sørre 

Trollåsen har flere aktive stølsbrukere, men også flere støler som ikke er i drift. I tillegg er det en del 

dårlige gjerder.  

 

Fjellstyret har i løpet av de siste 40-50 år frilagt ca 35 støler, etter bestemmelsene i § 22 i fjelloven. 

Etter det fjellstyret kjenner til vil det være langt flere enn dette som etter loven er falt i det fri i dag. 

Det er en av fjellstyrets oppgaver å følge opp dette. Selv om en støl er falt i det fri etter § 22 i fjelloven 

må fjellstyret gjennomføre omfattende saksbehandling på hver enkelt sak. 

 

De fleste frileggingssakene som er tatt opp tidligere er som en følge av ønsket byggeaktivitet, forfallen 

bebyggelse, dårlige gjerder, eller at arealet ligger uten noen form for bruk. 
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Fjellstyret gjennomførte stølsregistreringer i 2001 og 2011, men det ble en for omfattende prosess å ta 

opp frilegging av alle støler som var klar for dette på det tidspunktet. Fjellstyret er pålagt å ta en 

gjennomgang av status på støler i statsallmenningen hvert 10. år.  

 

 

Forslag til vedtak 

Fjellstyret ser behovet for å ta opp flere saker i område Sørre Trollåsen, blant annet for å frigjøre beite 

til aktive stølsbrukere.  

 

Fjellstyreadministrasjonen kan avgjøre omfang og rekkefølge av saker. Plassering i stølslaget, antall år 

uten drift ut i fra egen gård, og gjerdehold vil være viktige faktorer.  

 

Som en konsekvens av dette må fjellstyret følge opp saker der det viser seg at støler ikke har vært i 

bruk på mer enn 20 år. I denne sammenheng vil fjellstyret følge forskrift om seter og tilleggsjord i 

statsallmenning. Ved behov vil fjellstyret gjennomføre befaringer. Fjellstyret vil bruke nødvendig tid 

for å gjennomføre en grundig saksbehandling i hver enkelt sak. 
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bruk på mer enn 20 år. I denne sammenheng vil fjellstyret følge forskrift om seter og tilleggsjord i 
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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. 

 


