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S694, Jaslangen – søknad om å få behalde gamalt sel 

I søknad om oppføring av nytt sel vart det opplyst frå Moe at det gamle selet skulle fjernast og fjellstyret stilte 
dette som vilkår i godkjenning av nytt sel. Fjellstyret har registert at selet ikkje er fjerna og har sett frist til 
24.10.10 til å fjerne selet. Ingebjørg Moe søkte den 1.10.10 om å få utsett fristen med riving til sumaren 
2011. I sak 21/2010 gjorde fjellstyret slik vedtak: Fjellstyret utsett fristen for fjerning av selet til 1.8.2011. 
Huset er ikkje fjerna, men fjellstyret har fått ein udatert uttale frå bygningsrådgjevar ved Valdresmusa, Odd 
Arne Rudi, om at huset bør bevarast.  
 
Moe skriv den 2.11.12:  
Søknad om verning av gamalt sel på Jaslangen 
Vi søkjer med dette om at det gamle selet på stølen vår på Jaslangen skal bevarast. 
Vi syner til rapporten frå Odd  Arne Rudi på Valdresmusea  der han argumenterar for  at dette huset er vel 
verdt å ta vare på. Han nemner alder  på stokkane i det vesle selet og spesielt nemner han ei dør som han 
meiner er ifrå 1600 talet. 
Vonar Vestre Slidre fjellstyre ser at det er viktig å ta vare på slike gamle, fine hus som er eindel av verdfull 
kulturhistorie og at de ser positivt på denne søknaden. 
 
Statskog og Oppland fylkeskommune er bedt om uttale til saka, jf. stølsforskrift § 10. 
 
Statskog skriv den 14.1.13 følgjande:  
Vi viser til søknad om bevaring av sel sendt fra fjellstyre den 9. januar til uttale. Søknaden gjelder støl til 
bruket Viken 61/25 i Vestre Slidre kommune. 
Denne saken startet opp i 2005, der Moe, eier av Viken søker om å bygge nytt sel da det gamle var av så 
dårlig forfatning at de ikke ser det som aktuelt å ta fatt på restaurering. Det beste er å rive det gamle og føre 
opp nytt. 
Som dere er kjent med ble det etter en del saksbehandling gitt tillatelse til at nyoppsatt sel på 65 m2 kunne 
stå der det gamle selet hadde stått under forutsetning av at det gamle skulle rives. Oppland Fylkeskommune 
hadde ingen merknader til at det gamle selet kunne rives da det ikke var registrert hos Riksantikvarens 
SEFRAK-register. 
Det er derfor noe undrende at det nå kommer ny søknad om å restaurere og ta vare på det gamle selet. Det 
er lagt ved uttale fra Valdresmusea som anbefaler å bevare det gamle selet. Oppland Fylkeskommune er i 
denne saken øverste myndighet til å vurdere om en bygning er verneverdig eller ikke og om den skal vernes. 
I dette tilfelle mener de at den ikke er i den kategorien og det legger vi til grunn. 
Statskog forholder seg til slik saken utartet seg fra starten i 2005 og fram til vedtak 6. feb 2009. Fjellstyre 
har ved anledning utsatt fristen til å rive det gamel selet og siste frist var 1. august 2011. Dette er ikke 
overholdt. 
Fristen for å rive selet er ikke overholdt og saken er i ferd med å utvikle seg til en grunndisponeringssak jfr 
fjelloven § 12. Det vil si at det er Statskog som grunneier, som tar over saken og vi vil dermed kunne vurdere 
rettslige tiltak for å få selet fjernet. 
På bakgrunn av ovenstående kan vi ikke akseptere at det gamle selet på stølen får stå.  
 
Oppland fylkeskommune skriv den 22.1.13 følgjande:  
Det er tradisjon å gjenbruke eldre bygninger på setrer, og det gamle selet kan etter vår vurdering utgjøre et 
berikende element i setermiljøet/kulturlandskapet. Dette forutsetter at selet istandsettes etter antikvariske 
prinsipper og i tråd med den tradisjonelle byggeskikken i området.  
 

Oppland fylkeskommune ved Kulturarvenheten er positive til at eier ønsker å bevare det gamle selet på 
Jaslangen. Dersom fjellstyret velger å innvilge søknaden, vil vi tilrå at det settes vilkår om at selet 
restaureres etter antikvariske prinsipper, jf. uttalelse fra bygningsvernrådgiver v/Valdresmusea. 
 
I e-post datert 12.13 skriv Ingebjørg og Magne Moe følgjande:  
Med dette trekkjer vi søknaden om å la det gamle selet på stå på Jaslangen 
 
Vedtak  
Fjellstyret set ny frist til for fjerning av det gamle selt til 1.9.13. 
 
Einstemmig vedteke.  
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I følgje §28 i forvaltningsloven kan vedtaket klagast over. Eventuell klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre 
innan 3 veker frå mottak av dette vedtak.  
 
Vestre Slidre fjellstyre den 19.2.13 
 
 
Harald Ranum 
sekretær 
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