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Vedlegg:  

 

- Kopi av e-post fra Ola Nordrum til Statskog SF 21.4.2016. Søknad om inngjerding av bu. 

- E-post til Statskog 30. juni 2016. Uttale vedr. søknad om inngjerding av Måsåbua. 

- Kopi av brev fra Statskog til Nina og Ola Nordrum 15. juli 2016. «Ringebu østfjell 

statsallmenning- søknad om inngjerding av bu. 

 

Saksframstilling: 

 

Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende søknad fra Ola Nordrum om inngjerding av 

«Måsåbua» i Ringebu østfjell statsallmenning (194.1.20). 

 

I e-post til Statskog 21. april søker Ola Nordrum om tillatelse til gjerde inn Måsåbua, og ber 

om retningslinjer for ønsket type gjerde og størrelse. Det vises til at det i området går mye sau 

og storfe, og at det opp gjennom årene vært et problem at dyra ligger inntil murene/veggene 

på bua og dermed påfører bygningen unødig slitasje. Det blir også mye møkk rundt veggene 

og døra. 

 

Ringebu fjellstyre fikk 22. april saken til uttale fra Statskog, og saken ble referert i 

fjellstyremøte 27. april (refsak 33/16). Fjellstyret og saksbehandler så det på dette tidspunktet 

som uproblematisk å gjerde inn et lite areal rundt bua. Dette ble meldt tilbake til Statskog i e-

post av 30. juni, hvorpå Statskog i brev av 15. juli gir grunneiers tillatelse til en mindre 

inngjerding av Måsåbua, og at det i denne forbindelse benyttes tradisjonelt nettinggjerde.  

 

I ettertid ser saksbehandler i fjellstyret at saken burde vært håndtert på en annen måte.  

 

Bakgrunn 

Måsåbua ble i følge fjellstyrets arkiver ført opp i 1953. Etter uttalelse fra fjellstyret om rett til 

buer i statsallmenningene uten avgift, står gjeldende bu i en oversikt blant flere andre private 

buer og naust, og enkelte gjeterlagsbuer (sak 1, 14. desember 1968). Direktoratet for statens 

skoger skrev 13. april 1970 ut erklæring der det bekreftes at eiendommen Nordrum(gnr. 131 

bnr. 1) har rett til avgiftsfri tomt til mosebu ved Kongsvangen. Forutsetningen var imidlertid 

at Nordrum frasa seg retten til den gamle butomta hvor den gamle måsåbua står like ved 

(oppført i 1908). Den gamle bua ble ikke krevd revet, under forutsetning av at den skal stå 

åpen for allmennheten.  

 

Møtested:  Rådhuset  

Møtedato:  7.12.2016. 

Arkiv nr.: 325.3 

Sak nr.: 49/16 

Saksbehandler: Erik Hagen 



I brev til Gudbrandsdal skogforvaltning 24. oktober 1967 beskriver Nordrum at de har hatt 

måsåbu i området i «ualminnelige» tider (også lenger øst enn de to nåværende). Det har også 

vært andre måsåbuer i fjellet, men nå svært få igjen. Svælhøgdbua er et eksempel. Ingen av de 

gamle buene har vært tillatt inngjerdet. Den nå omsøkte bua må sies å ha utspilt sin funksjon 

som måsåbu, og regnes som en ordinær hytte til fritidsbruk. Bua ble også benevnt som hytte i 

korrespondanse på 60- og 70-tallet.  

 

Det vil bli å innføre en ny praksis å tillate inngjerding av Måsbua, da den vanskelig kan 

defineres på annen måte enn andre buer (f.eks. i Samtjønna, Hirsjøen), eller seterhus vedtatt 

falt i det fri, som ikke er tillatt inngjerdet.  

 

Det er beklagelig at fjellstyrets saksbehandler ikke har sett sammenhengen i denne saken, men 

anbefaler fjellstyret og be Statskog om å trekke tillatelsen.    

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Ingen utover saksframlegget. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Ringebu fjellstyre viser til søknad om inngjerding av «Måsåbua» i Ringebu østfjell 

statsallmenning (194.1.20), og vil beklage feil vurdering i uttale av 30. juni 2016. Det vises til 

saksframlegg og presedensvirkning ved tillatelsen som er gitt. Fjellstyret ber derfor Statskog 

om å trekke tillatelsen gitt i brev 15. juli 2016. 

 

 

 

 

 

Vedtak:  

 

Ringebu fjellstyre viser til søknad om inngjerding av «Måsåbua» i Ringebu østfjell 

statsallmenning (194.1.20), og vil beklage feil vurdering i uttale av 30. juni 2016. Det vises til 

saksframlegg og presedensvirkning ved tillatelsen som er gitt.  

 

Fjellstyret finner ikke å kunne gå tilbake på tidligere vedtak, men vil for framtida avslå 

lignende søknader om inngjerding. Fjellstyret ber om at det settes opp grinder slik at 

allmenheten kan ferdes og at eier har tilsynsplikt på gjerdet. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Kopi:  

 

Ola Nordrum, Mjogdalsvegen 59, 2634 Fåvang.  


