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S 821, Nøsen - søknad om sel og fjøs 
Stølsbrukaren søkjer om å få føre opp nytt sel og fjøs på stølen på Nøsen. Det nye selet er på 96 m2 + 
overbygg på 22 m2. Det eksisterande selet er på 80 m2. Nytt fjøs er på 152 m2. Teikningar og kartskisse er 
lagt ved søknaden.  
 
Søkjaren skriv: Det gamle fjøset er under restaurering, som verneverdig. Dette er ikke egnet til moderne 
mjølkeproduksjon. Det gamle selet vil bli benyttet som kårsel av mine foreldre. 
Det gamle selet vil bli benyttet som kårsel av mine foreldre. Det er med tiden ønskelig å flytte hele tunet 
vestover, slik at nytt kårsel blir liggende i nærheten av det nye fjøset og det nye selet. Det ny selet vil bli 
benyttet av avløser.  
 

 
 
Stølen er i bruk med mjølkeproduksjon og er ei bruk etter fjellova og søknaden skal behandlast etter §10 i 
stølsforskrift:  Etter søknad som fjellstyret avgjer, kan seterbrukaren setje opp, utvide og endre hus for ei 
rasjonell utnytting av utvist seter. Fjellstyret skal ta stilling til kva slag og kor mange hus som trengst, deira 
storleik og standard eller anna, og kan setje vilkår for oppføring, utviding og endring av hus. Fjellstyret skal 
leggje saka fram for Statskog SF til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak etter dette leddet.  
 

Om fjellstyret vil krevje at hus eller anlegg som alt står, skal rivast, må fjellstyret leggje saka fram for regional 
kulturminnestyresmakt til fråsegn før fjellstyret gjer vedtak. Det same gjeld ved nybygg og endring eller 
utviding av hus på seter, der dette vil påverke eksisterande kulturmiljø. 
 

Utdrag frå Statskog si uttale datert den 1.2.2019:  
Viser til oversendt sak for uttalelse vedrørende bygging av nytt fjøs og nytt sel på seter med fnr.821. 
Statskog gir med dette vår uttalelse til tiltaket jf. seterforskriftens § 10.  
Det søkes om å få bygge nytt fjøs da det gamle ikke egner seg for dagens produksjon. I tillegg opplyses det 
om at fjøset er verneverdig jf. søker. Det gamle fjøset vil derfor bli stående. Fjellstyret opplyser at søker 
driver mjølkeproduksjon. Det søkes også om i tillegg å bygget nytt sel. Det gamle selet skal fortsatt stå og 
benyttes som «kårsel». Ut fra opplysninger registrert hos Statskog er dagens sel på over 80 m2 stort.  
Etter seterforskiftens § 10 skal det gjøres en vurdering av om tiltaket er nødvendig og rasjonelt ut i fra 
driftsmessige behov på setra. I dette tilfellet har søker et relativt stort seterhus. Det er fjellstyret som skal ta 
stilling til type, størrelse, utseende og behov for husvære/bygninger ved en rasjonell utnytting av utvist seter.  
Statskog har ingen ytterligere merknader til omsøkte tiltak. 
 

Saka er sendt Oppland fylkeskommune, kulturarveininga til uttale. Ved utsending av møtesaker har ein ikkje 
motteke uttale. Fjellstyret har tidlegare behandla byggesaker utan slik uttale og bedt søkjar om å følgje ev. 
tilråding frå Oppland fylkeskommune, kulturarveininga. 
 
Det er svært positivt at stølsbrukaren investerer for framtidig mjølkeproduksjon på stølen. Det er viktig at det 
er funksjonelle hus både til å bu i og for husdyrdrifta. Det er bør vera uproblematisk å godkjenne søknad om 
oppføring av fjøset. Det bør heller ikkje vera noko problem å godkjenne at eksisterande fjøs får stå på 
kulturhistorisk grunnlag.  
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Nytt sel er større enn normalt, spesielt med tanke på at det alt er eit stort sel på stølen frå før. Stølsbrukaren 
driv med mjølkeproduksjon på stølen og har i tillegg eigen avløysar som er på stølen. Arealet på det nye 
selet er  Tilstanden på det gamle selet er, i følgje stølsbrukaren, relativt dårleg og må erstattast med eit nytt. 
Søkjaren kan ikkje rekne med å få godkjent eit nytt kårsel av same storleik som eksisterande sel. Ved at det 
nye kårselet får redusert areal, bør arealet på det eksisterande kårselet ikkje vera til hinder for å få godkjent 
søknaden.  
 
Fjellstyret har brukt å setja krav om at det skal vera ei konsentrert tunløysing. Om ein fråvik kravet i denne 
saka, kan det føre til presedens i seinare saker. Når det gamle selet blir rive og nytt kårsel blir ført opp vest 
for fjøset, blir vilkåra for konsentrert tun oppfylt. For så sikre at dette kravet blir oppfylt, kan fjellstyret setja 
vilkår om at det gamle selet skal rivast innan ein fastsett frist. Behandling av søknad om nytt kårsel blir teke 
opp til behandling når det ligg føre konkret plan om bygging.  
 
Framlegg til vedtak:  
Fjellstyret godkjenner med heimel i §10 i stølsforskrift søknaden om å føre opp nytt sel og fjøs. Vedtaket er 
gjort på vilkår av at det blir eitt samla stølstun og då må det gamle selet rivast. Frist for riving blir sett til 5 år. 
Behandling av søknad  nytt kårsel vil bli teke opp når det blir lagt fram søknad om dette.  
 

Fjellstyret ber søkjar om å følgje ev. tilråding frå Oppland fylkeskommune.  
 
Nye opplysningar:  
Oppland fylkeskommune, kulturarveininga har etter utsending av framlegg til vedtak sendt uttale til saka 
datert 12.2.19 og uttalen har slik konklusjon: Kulturarvenheten mener det bør gjøres enkelte endringer på de 
omsøkte tiltakene slik at bygningene blir bedre tilpasset tradisjonell byggeskikk og kulturlandskapet i sin 
helhet. Nytt sel og eksisterende sel bør etableres slik at bygningenes møneretning ligger parallelt med 
høydekotene. Dette fører til at grunnmuren blir mindre fremtredende, noe som også stemmer overens med 
lokale tradisjoner. Det bør i tillegg gjøres en vurdering av om også fjøset bør endre møneretning. På nyselet 
bør det gjøres endringer slik at bygningen i større grad harmonerer med de historiske omgivelsene og får et 
mer nøkternt uttrykk. Dette gjelder hovedsakelig på den søndre gavlen. I tillegg anbefaler vi at det gjøres 
endringer på fjøset slik at det får en noe mer rektangulær form.  
 
Vedtak: 
Ut frå drifta på stølen finn fjellstyret at det godgjort at det er behov for nytt sel og fjøs i den storleik det er søkt 
om. Oppland fylkeskommune (OFK) har tilrådd at møneretning blir endra slik at grunnmur blir mindre 
dominerande. Det er relativt flatt terreng der husa skal plasserast. Fjellstyret finn det derfor ikkje avgjerande 
at møneretning blir langs høgdekote og godkjenner møneretning slik det er søkt om. OFK har tilrådd at fjøs 
får meir rektangulær form. Det er funksjonen i bygget som bestemmer form og det er ut frå dagens drift å 
vanskeleg å ha same utforming som tidlegare. Fjellstyret godkjenner teikningane og plassering av fjøset slik 
det er søkt om. OFK meiner selet skulle ha meir nøktern form, spesielt gavl mot sør. Fjellstyret meiner 
utforming av selet bør kunne aksepterast og godkjenner teikningane. Når det gjeld plassering av sel og 
framtidig kårsel, opplever fjellstyret dette ikkje som eit kompakt tun. Fjellstyret har i liknande saker kravd at 
tun skal vera kompakte. Det er vanskeleg å avgjera dette utan å ha sett området. Fjellstyret utsett derfor 
godkjenning av plassering av sel, inntil ein har vore på befaring. Dato for årleg befaring er bestemt til 
17.6.19. Vedtaket er gjort på vilkår av at det blir eitt samla stølstun og då må det gamle selet rivast. Frist for 
riving blir sett til 5 år etter byggestart på nytt sel. Behandling av søknad om nytt kårsel vil bli teke opp når det 
blir lagt fram søknad om dette.  
 

Fjellstyret har behandla saka med heimel i §10 i stølsforskrift.  
 
Vedtaket er samrøystes.  
 
Etter § 10 i fjellova tek fjellstyrevedtaket til å gjelde 4 veker etter at det er gjeve melding om vedtaket. 
Byggeløyvet er ikkje gyldig før kommunen har godkjent søknaden. Dersom bygginga ikkje er starta opp 
innan 3 år fell løyvet bort. 
 
I følgje §28 i forvaltningsloven kan vedtaket klagast over. Parter har rett til innsyn i saksdokument. Eventuell 
klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre innan 3 veker frå mottak av dette vedtak.  
 
Vestre Slidre fjellstyre den 14.2.19  
 
Harald Ranum  
sekretær  
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