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SØKNAD OM ENDRING AV BEBYGGELSE PÅ SETER PÅ GOPOLLEN, 194/1/80 

 

Vedlegg:  

 

- Brev fra Borgedal Bygg AS til Statskog 19. august 2014. 

- Uttale fra Statskog til fjellstyret 2. september 2014. 

 

 

Saksframlegg: 

 

Åge Stenumgård, 2634 Fåvang, har seter på Gopollen i Ringebu Østfjell statsallmenning 

(194/1/80). Vedkommende ønsker å bygge på selet, og har gjennom Borgedal Bygg AS søkt 

Statskog/fjellstyret om tillatelse.  

 

Bakgrunnen for søknaden er at Stenumgård holder på å renske opp den inngjerdede 

havningen/kvea på ca 75 daa for kratt og småskog. Planen er å bruke kvea aktivt fra og med 

neste beitesesong. Det er tenkt som havning for storfe og hest.  

 

Ved økt bruk av setra ved ridning og dyrehold ønskes det bad med muligheter for skifte/ren 

sone, og ekstra oppholdsrom.  

 

På utsiden av kvea har Stenumgård ei bu/brakke, som han er villig til å rive som 

kompensasjon for det utvidede arealet på selet. 

 

Det vises til vedlagte tegninger, situasjonsplan og kart for mer informasjon om tiltaket. 

 

 

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, men forventer en behovsvurdering fra fjellstyret.  

 

Seterbebyggelsen består i dag av sel og lynnbu, samt fjøs og låve. Bebyggelsen er godt 

vedlikeholdt og kvea er inngjerda med solide stolper og gjennomgående vaier. Det pågår nå 

en rydding av kvea med gravemaskin. 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  8.10.2014 

Arkiv nr.: 323.2 

Sak nr.: 34/14 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Det kan være vanskelig å vurdere nødvendigheten eller behovet for økt areal ved 

seterbygninger, men det vises til plan om økt bruk av setra og kvea i forbindelse med 

dyrehold. Det omsøkte påbygget kan synes noe stort, men omfatter ingen flere soverom, kun 

oppholdsrom, bad, oppbevaring og teknisk.  

 

 

  

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre godkjenner med hjemmel i seterforskriftens § 10 det omsøkte påbygget av 

selet. Det forutsettes at byggeskikk for setermiljøet følges. Bu/brakke utenfor kvea kreves 

revet. Det tas forbehold om godkjenning fra kommunale myndigheter. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

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. 
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