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GAMLE BRETTINGSDALSBUA – AVTALE  

  

Vedlegg:  

 

- Brev fra Statskog 7. september 2016, med forslag til utvisningsforretning. 

- Brev fra Brettingsdalen Fegjeting og Ringebu fjellstyre til Sollia fjellstyre 7. desember 

2015. 

 

 

Saksframstilling: 

 

Fjellstyret har mottatt brev fra Statskog med forslag til festeavtale (utvisningsforretning) for 

Gamle Brettingsdalsbua i Setningen og Atnedal statsallmenning. Det bes om tilbakemelding 

på foreslått avtale.   

 

Bakgrunn: 

Statskog oppsummerer saken i sitt brev av 7. september 2016 og gjengis i sin helhet under:  

 

«Vi viser til tidligere korrespondanse om den gamle Brettingsdalsbua vedr. festeavtale og 

framtidig ansvar for restaurering og vedlikehold.   

 

Brettingsdalsbua på feste 430/91/1/67 er ei gammel fegjeterbu, som i sin tid ble satt opp som 

husvære i forbindelse med beitebruken i Brettingsdalen. På vegne av de bruksberettigede i 

Ringebu har Brettingsdalen Fegjeting disponert bua i lang tid, samtidig som bua har stått åpen 

for allmen bruk, og bl.a. vært til stor nytte for jegere og fiskere. 

 

Etter at fedrifta opphørte i Brettingsdalen i 2000 har bua forfalt. Det er imidlertid stor felles 

interesse for å bevare bua som et kulturminne over tidligere tiders allmenningsbruk, og slik at 

den fritt kan brukes av alle som ferdes i fjellet. Gjeterlaget har ikke midler til en slik 

istandsetting, men både Ringebu og Sollia fjellstyre er innstilt på å få den restaurert. 

Fjellstyrene har således i fellesskap gjort følgende vedtak: «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. Framtidig ettersyn/vedlikehold pålegges Sollia Fjellstyre. Bua 

skal stå åpen for allmenn bruk i all framtid.» Her vises til sak 25/15 i Ringebu fjellstyre og 

sak 27/2015 i Sollia fjellstyre. 

 

Vedtaket ble påklaget av Erik S. Winther på vegne av bruksberettigede. Klagen rettet seg mot 

følgende punkt i avtalen: «Framtidig ettersyn/vedlikehold pålegges Sollia Fjellstyre.»  
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Saken ble tatt opp på nytt i Ringebu fjellstyre 21.10.2015 (sak 30/15), der det ble gjort 

følgende 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. Administrasjonen forslag om justering av vedtatt vedlikeholdsavtale settes på vent.» 

 

Brettingsdalen Fegjeting og Ringebu fjellstyre har i skriv 07.12.2015 lagt fram 

dokumentasjon på både bygging og bruk av bua fram til i dag, samtidig som de har kommet 

med konkrete forslag til løsning. I stedet for å opprette avtale med Ringebu og Sollia 

fjellstyrer som rettigheteshavere (som Statskog har sett som en mulig løsning) foreslås en 

festeavtale med Brettingsdalen Fegjeting, der bua får status som gjeterbu for de 

bruksberettigede både i Ringebu og Sollia. Dette både med bakgrunn i historisk bruk og at en 

ikke skal avskrive mulig gjenopptagelse av fedrift i området. Dersom fegjeterlaget opphører 

vil det være naturlig å overføre festet til et av fjellstyrene, uten at vi ser grunn til å gå nærmere 

inn på dette nå.  

 

Statskog har på dette grunnlag utformet en ny utvisningsforretning på Brettingsdalsbua, med 

Brettingsdalen Fegjeting som rettighetshaver. I denne har vi foreslått følgende ordlyd på 

istandsetting av bua og framtidig ettersyn/vedlikehold: «Det kan inngås en egen avtale 

mellom Ringebu og Sollia fjellstyre om restaurering av bua, samt framtidig vedlikehold og 

ettersyn.» 

 

Vi ber med dette om tilbakemelding på vedlagte forslag til avtale.» 

 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Statskog har foreslått en utvisningsforretning som avklarer eierskapet og rettighetsforholdet til 

bua. Det framgår at så lenge det eksisterer et styre for Brettingsdalen Fegjeting – og at 

muligheten for gjenopptagelse av drifta er til stede – skal fegjeterlaget stå som rettighetshaver. 

Videre åpner avtalen for at det kan inngås en egen avtale mellom Ringebu og Sollia fjellstyre 

om restaurering av bua, samt framtidig vedlikehold og ettersyn. Gjeterbua skal være 

tilgjengelig for fjelloppsyn og stå åpen for allmenn bruk.  

 

Brettingsdalen Fegjeting har gitt sin tilslutning til avtalen, noe også Ringebu fjellstyre bør 

gjøre.  

 

Det anbefales videre at det ferdigstilles en egen avtale mellom fjellstyrene i Sollia og Ringebu 

vedr. restaurering og framtidig vedlikehold og ettersyn av bua.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre gir sin tilslutning til foreslått utvisningsforretning for Brettingsdalsbua i 

Setningen og Atnedal statsallmenning.  

 

Det anbefales videre at det ferdigstilles en egen avtale mellom fjellstyrene i Sollia og Ringebu 

vedr. restaurering og framtidig delt vedlikehold og ettersyn av bua.    

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

 

Kopi:  

Brettingsdalen Fegjeterlag  

Sollia fjellstyre 

 


