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GAMLE BRETTINGSDALSBUA – AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG 

RESTAURERING – KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/15. 

  

Vedlegg:  

 

- E-post fra Erik S. Winther på vegne av bruksberettigede 23. september 2015. 

- Brev fra Brettingsdalen Fegjeting 25. september 2015.  

- Avtale om Brettingsdalsbua av 18.6.2015 

 

 

Saksframstilling: 

 

Fjellstyret har mottatt klage på fjellstyrets vedtak i sak 25/15, Gamle Brettingsdalabua – 

avtale om vedlikehold og restaurering (se vedlagt e-post fra Erik S. Winther). 

 

Bakgrunn: 

Fjellstyret vedtok 2. september 2015, sak 25/15, avtale mellom Sollia og Ringebu fjellstyrer 

om restaurering og vedlikehold av Gamle Brettingsdalsbua (se vedlagt forslag til avtale av 

18.6.2015). Sollia fjellstyre vedtok avtalen i møte 18. august 2015. 

 

Klagen retter seg mot følgende punkt i avtalen: «Fremtidig ettersyn/vedlikehold pålegges 

Sollia Fjellstyre». Winther viser til at bua er oppsatt og driftet av/brukt som gjeterbu med 

bosted for gjeter av de bruksberettigede i Kjønnås krets/bygdelag, og trekker paralleller til 

Svabua. Det vises til at fegjeterlaget har bedt om at Ringebu fjellstyre påtar seg vedlikeholdet 

av bua, men at Ringebu fjellstyre gjennom vedtatte avtale, på vegne av bruksberettigede, 

indirekte har fraskrevet seg ansvaret for bua. 

 

Winther gir videre en redegjørelse for tidligere bruk og vedlikehold av bua etter fjelloven kom 

i 1920. Det vises til høyesterettsdom av 1943 om Setningen og Atndalens statsallmenninger, 

der bruksberettigede i Venabygda og Kjønnås ble tilkjent fulle allmenningsrettigheter i disse 

allmenningene (med unntak av retten til skogen). Det presiseres at det ved stridigheter om de 

forskjellige bruksretter ofte er de allmenningsberettigedes håndhevelse av sine rettigheter som 

er vesentlig og oftest avgjørende, og at det er fjellstyret som er den lovmessige forvalter av 

disse rettigheter som regulerer de bruksberettigedes praktisering og utøvelse.  

 

Winther mener at inngåtte avtale med Sollia fjellstyre åpenbart svekker de bruksberettigede 

fra Ringebu sine framtidige bruks- og beiterettigheter i området, og for å opprettholde sine 

framtidige rettigheter til eierskap og beite ut fra Brettingsdalsbua må Ringebu fjellstyre påta 

seg delt ansvar for framtidig vedlikehold.  

 

Møtested:  Langrompa 

Møtedato:  21.10.15. 

Arkiv nr.: 325.1 

Sak nr.: 30/15 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Det bes om at nevnte punkt i avtalen endres til at begge parter har ansvar for 

ettersyn/vedlikehold av bua.  

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Winther har fått mange sterke reaksjoner fra bruksberettigede vedrørende Ringebu fjellstyres 

vedtak i sak 25/15. Brettingsdalen Fegjeting har i brev av 25. september (se vedlegg) funnet at 

fjellstyrets vedtak er i samsvar med deres henvendelse og fullt ut dekker deres interesser i 

saken, men har også meddelt undring over punktet at Sollia fjellstyre påtar seg alt framtidig 

vedlikehold.  

 

Winther presiserer at det er Sollia fjellstyre som formelt forvalter beite der Brettingsdalsbua 

ligger, og at det ikke er noe i veien for at begge fjellstyrene inngår vedlikeholdsavtaler. Han 

viser imidlertid stor tilgrensende beiteområder i Ringebu Østfjell, Hirkjølen og Imsdalen 

statsallmenninger, og at det ikke kan være tvil om eierskapet til bua. 

 

Eierskapet til Brettingsdalsbua er ikke nevnt i inngått atale om restaurering og vedlikehold, og 

det synes heller ikke nødvendig da dette kan dokumenteres i rettsdokumenter og tidligere 

behandling av bua i Ringebu fjellstyre. 

 

Det synes rimelig og helt naturlig at Ringebu fjellstyre også i framtida utøver ettersyn og 

vedlikehold av bua, og at dette gjøres i samarbeid med Sollia fjellstyre. Det anbefales at 

Ringebu fjellstyre henvender seg til Sollia fjellstyre om en justering av punktet vedrørende 

framtidig vedlikeholdsansvar.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til tidligere vedtatt avtale om Brettingsdalsbua, der fremtidig ettersyn/vedlikehold 

pålegges Sollia Fjellstyre. Ringebu fjellstyre påtar seg på vegne av bruksberettigede fra 

Ringebu delt vedlikeholdsansvar for bua. Dette skal fremgå i en justering av nevnte punkt i 

avtalen.  

 

 

 

Møtebehandling: 

Ved henvendelse til Statskog i forkant av møtet, er Ringebu fjellstyre informert om at Sollia 

fjellstyre er registrert som eier av bua, og etter henvendelse fra Sollia fjellstyre har Statskog 

sendt ut avtale/utvisningsforretning for bruk etter fjellovas § 35 (jakt og fiskehytte).  

 

Statskog har svært lite informasjon om bua, og ingenting om eierskap annet enn at den er 

registrert på Sollia fjellstyre. Grunnlaget for at det nå er sendt ut avtale er at Sollia fjellstyre 

har bedt om å få formalisert dette iht. fjellova § 35. 

 

Statskog har i påvente av Ringebu fjellstyre sin behandling av denne saken satt sin underskrift 

av utvisningsforretningen på vent, og bedt om dokumentasjon dersom fjellstyret mener det er 

noen andre enn Sollia Fjellstyre som er rettighetshaver. 

 



 

Vedtak: 

 

I avtalen mellom Sollia og Ringebu fjellstyrer vedrørende restaurering og fremtidig 

vedlikehold av Brettingsdalsbua er det ikke tatt stilling til eierskapet til bua. Når det nå er satt 

i gang en prosess med utvisningsforretning vil Ringebu fjellstyre og Brettingsdalen fegjeting 

på oppfordring fra Statskog framskaffe dokumentasjon på oppføring og bruken av bua. 

Administrasjonens forslag om justering av vedtatt vedlikeholdsavtale settes på vent.   

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kopi:  

Statskog SF 

Brettingsdalen Fegjeterlag  

Sollia fjellstyre 

 


