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GAMLE BRETTINGSDALSBUA – AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG 

RESTAURERING 

  

Vedlegg:  

 

- Brev fra Brettingssdalen Fegjeting 14. mai 2014.  

- Avtale om Brettingsdalsbua av 18.6.2015 

- Kopi av møtebok Sollia fjellstyre 18.8.2015. Sak 27.2015 Avtale om Brettingsdalsbua 

 

 

Saksframstilling: 

 

Fjellstyret fikk i brev fra Brettingsdalen Fegjeting 14. mai 2014 en henvendelse vedrørende 

den gamle fegjeterbua øverst i Brettingsdalen. Bua ble i sin tid satt opp som gjeterbu og 

husvære for de som utøvet allmenningsbruk i form av husdyrbeite i Brettingsdalen. Så lenge 

det var fedrift fra Ringebu i Brettingsdalen var bua bolig for gjeteren sommerstid. En 

uskreven regel var imidlertid at bua skulle stå åpen, slik at jegere, fiskere og andre brukere av 

fjellet kunne søke ly og benytte seg av bua. 

 

Selv da Fegjeterlaget etter hvert fikk bruksrett til den nye febua lenger ned i dalen, var 

gammelbua da også utgangspunkt for gjetingen. I den tid det var fedrift så gjeterlaget det som 

sin oppgave å holde bua vedlike. Etter at fedrifta opphørte i år 2000 har bua forfalt. 

Gjeterlaget har et ønske om å bevare den verneverdige bua slik at den kan brukes av alle som 

ferdes i fjellet. Da gjeterlaget ikke har midler bes fjellstyret om hjelp til å finne midler til 

restaureringsarbeidet.   

 

Fjellstyre har også stor interesse av å bevare bua. I 2013 vedtok Ringebu fjellstyre å avvikle 

Johs Mæhlums legat. Resterende midler ble øremerket restaurering av gamle 

Brettingsdalsbua.  

 

Videre har det vært samtaler mellom fjellstyrene i Sollia og Ringebu om en i fellesskap kan få 

satt bua i stand for å hindre ytterligere forfall. Den 18. juni 2015 hadde styreledere og daglige 

ledere fra begge fjellstyrer en felles befaring av bua. Det ble der i fellesskap utarbeidet et 

forslag til en avtale om ansvarsfordeling og plan for restaurering (se vedlegg), som skulle 

innstilles for begge fjellstyrer. Solli fjellstyre vedtok avtalen i møte 18. august 2015.  

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Forslag til avtale beskriver ansvarsfordeling og fremdriftsplan for restaurering av bua, samt 

ansvar for fremtidig ettersyn og vedlikehold. Eierskap til bua er ikke nevnt. Det viktigste for 
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Fegjeterlaget er at bua bevares og har sett positivt på et samarbeid om dette fra fjellstyrene i 

Ringebu og Sollia. Det innstilles på at bua skal stå åpen for allmenbruk i all framtid.     

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre vedtar følgende avtale for gamle Brettingsdalsbua:  

 

Brettingsdalen 18/6-2015 

 

Tilstede:  

Formann i Ringebu Fjellstyre; Jan Erik Brenden med daglig leder Erik Hagen 

Formann i Sollia Fjellstyre; Ole Sollien med daglig leder Hans-Petter Ruud 

 

Ovenfornevte innstiller for sine respektive fjellstyrer følgende: Brettingsdalsbua sees på som 

et kulturminne over tidligere tiders allmenningsbruk, samt jaktutøvelse. Vi er i fellesskap blitt 

enige om at bua trenger betydelig vedlikehold/restaurering. Buas restaurering bekostes i 

fellesskap av begge fjellstyrer. Fremtidig ettersyn/vedlikehold pålegges Sollia Fjellstyre. Bua 

skal stå åpen for allmenn bruk i all framtid. 

 

Sollia Fjellstyre v/Ole Sollien 

Ringebu Fjellstyre v/Jan Erik Brenden 

 

Fremdriftsplan  

18/6-2015- Bua befart 

Sommer/høst 2015 skal det være bygningskyndig befaring som skal resultere i 

bygningskyndige forslag. Etter dette skal det sendes en byggemelding til Stor-Elvdal 

kommune. 

Våren 2016: Felles inntransport av bygningsmateriell. Under barmarksesongen 2016 skal 

arbeidet utføres.  

Kostnadene deles likt mellom Sollia og Ringebu fjellstyrer. 

 

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 

begrunnet, og sendes Ringebu fjellstyre innen 3 uker fra kunngjøring av dette vedtak. Parter 

har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. forvaltningslovens §§ 18 og 19 

 

 

Kopi:  

Brettingsdalen Fegjeterlag  

Sollia fjellstyre 


