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SØKNAD OM FRITIDSFESTE PÅ SETER PÅ HIRKJØLEN, 196/1/166 

 

Vedlegg:  

 

- Særutskrift fra Stor-Elvdal kommune 29.1.2015. Søknad om fradeling fra gnr 14 bnr 

79 m.fl. Søndre Berger 

- Kopi av brev fra Bjørn Ivar Bekkevold til Statskog 4. juni 2015. Søknad om 

fritidsfeste av eiendom 

- Generelle retningslinjer for saksbehandling vedrørende særrettssetrene på Hirkjølen. 

Sak 66.91. 

 

Saksframstilling: 

 

Fjellstyret har fått oversendt fra Statskog kopi av brev fra Bjørn Ivar Bekkevold 4. juni 2015.  

På vegne av eierne av seter på Skjerdingen 196/1/166, Gerd Negård Vinningland og Berthe 

Maren Hoel, søkes det om fritidsfeste av setereiendommen. Setra ligger i Hirkjølen 

statsallmenning og tilhører gården Berger Søre i Stor-Elvdal (14/79). 

 

Stor-Elvdal har godkjent salg av jord som tilhører 14/79, slik at eierne får beholde gårdstunet,   

ca. 13 dekar skog (14/237) og setra. 

 

Setra er registrert med seterstue, vinterstue, stall, låve, fjøs, grishus. Av gårdskart er 3,7 daa 

fastmark rundt husene gjerdet inn. 

 

Statskog har bedt om fjellstyrets uttale i saken. 

 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Jf. høyesterettsdom av 18. november 1937 har gården Berger Søre (14/79) hatt en særrett til 

seter i Hirkjølen statsallmenning. Fjellovens bestemmelser kan ikke anvendes direkte (jf. 

fjellovens § 1). Senere tids behandling av særrettsetre på Hirkjølen har likevel bygget på 

allmenningsrettslige regler, med Statskog og seterbruker som parter. Det er naturlig at 

fjellstyret har en uttalerett i slike saker.  

 

Jf. Stor-Elvdal kommunes behandling 29.1.2015 medfører fradelingen at de rettighetene 

eiendommen har i Ringebu statsallmenning går tapt. Det vises i denne sammenheng til 

vedlagte generelle retningslinjer for saksbehandling vedrørende særrettsetre på Hirkjølen (sak 

66/91 i Ringebu fjellstyre). Ved bortfall av seterrett kan setra lyses ut til annet bruk i Stor-
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Elvdal under gnr 13, 14 eller 17, ev. kan setereier søke om fritidsfeste på seterhusene. 

 

Det har tidligere ikke vært etterspørsel etter setre på Hirkjølen fra nevnte gardsbruk og det bør 

kunne inngås avtale om fritidsfeste i denne saken.  

 

 

 

Uttale: 

 

Særretten til seter på Hirkjølen skal ikke behandles etter fjelloven. Ringebu fjellstyre viser til 

senere tids behandling av særrettsetre på Hirkjølen, som har bygget på allmenningsrettslige 

regler, med Statskog og seterbruker som parter. I gjeldende sak bør det kunne opprettes 

fritidsfeste på seterhusene.  

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

 

Kopi:  

Gerd Negård Vinningland, Vinninglandsvegen 78, 4387 Bjerkreim 

Berthe Maren Hoel, Sørumveien 171, 2335 Stange 

Ringebu kommune 

 


