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SØKNAD OM RIVING OG OPPFØRING AV NYTT SETERHUS PÅ GOPPOLLEN, 

194/1/77 

 

Vedlegg:   
- Brev fra Odd Rudrudjordet 3. juli 2016 

- Kopi av brev fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 4. juli 2016. 

- Uttale fra Statskog i brev 18. august 2016 

- Kopi av fjellstyrets seterregistrering 

 

Saksframstilling: 
 

Som eier av gårdsbruket Rudrudjordet i Fåvang, gnr. 166 bnr. 2, søker Odd Rudrudjordet om 

riving og oppføring av nytt sel på tilhørende seter på Gopollen, gnr 194 bnr. 1 fnr. 77.  

 

Rudrudjordet driver aktiv seterdrift med mjølkeproduksjon. I 2015 var 13 mjølkekyr på setra i 

8 uker. Rudrudjordet har innleid hjelp som bor i selet om sommeren.  

 

Eier ser behov for betydelig oppgradering av eksisterende sel og ønsker mer plass. Han anser 

det mest praktisk å rive det gamle selet og bygge nytt. Eksisterende sel er på 52 m2. Det nye 

er tenkt noe større, ca 83 m2, med tre soverom.   

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Setra er registrert i bruk, og søknaden om endring av bebyggelse behandles av fjellstyret etter 

seterforskriftens § 10. Etter søknad som fjellstyret avgjør kan seterbrukeren sette opp, utvide 

og endre hus for en rasjonell utnytting av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til hva slag og 

hvor mange hus som trengs, deres størrelse og standard. Statskog har gitt uttale i saken og 

stiller seg positive til tiltaket. Oppland fylkeskommune har etterspurt noen flere opplysninger 

og har fått oversendt rapport fra befaring på setra.  

 

Eier, bygningssnekker Erik Rudrud og saksbehandler var på befaring på setra 23. august. 

Seterhuset består av tømmerkasse med påbygd gang i reisverk. Nord- øst- og sørveggene er 

utvendig påført svartpapp og bølgeblikkplater. Tømmeret i vestveggen står åpent. Taket består 

av undertak, antagelig papp, og jord/torv som er dekket med bølgeblikkplater. Vinduene er av 

nyere dato. Huset er tredelt, med stue i sør, et lite kjøkken i midten og ett soverom i nord. 

Gulvene ligger rett på bakken, uisolert. Huset står på gråsteinsmur, og det er tydelig sig. På 

kjøkkenet ser en at gulvet henger igjen på oppmurt kjeller. Snekker er av den oppfatning at 
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bygget må tas helt ned hvis formålet er å beholde tømmerkassa, med ev. påbygg, og ser ikke 

at dette kan forsvares økonomisk. 

 

Øvrig bebyggelse på setra er fjøs og uthus, samt lynnbu og låve ca 200 meter unna øvrig 

bebyggelse.  

 

Det er gledelig at eier holder på tradisjonen med mjølkeku på setra og er villig til å 

oppgradere setra for videre drift. Det er ut i fra selets tilstand forståelig at det ønskes nybygg 

med noe større areal. Tiltaket bør absolutt tillates.            

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre godkjenner med hjemmel i seterforskriftens § 10 riving og oppsetting av 

nytt sel med areal som beskrevet i søknaden. Det forutsettes at byggeskikk for setermiljøet 

følges. Det tas forbehold om kommunal og fylkeskommunal godkjenning. 

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

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

sendes Ringebu fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i 

sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 

Kopi:  
Statskog SF, postboks 174, 2402 Elverum 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Kommunevegen 1, 2647 Vinstra 

Oppland fylkeskommune 

 

 

 

 


