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22/2019 19.6.19 Slidre Harald Ranum 

 
Søknad om å få føre opp gapahuk, Flikja - DNT avd. Valdres 
DNT avd. Valdres søkjer om å få føre opp gapahuk ved Flika, like ved bua som fjellstyrt har. Teikningar er 
lagt ved søknaden. Gapahuken er 2,4x4m i grunnflate (9,6 m2) og er 2,7m høg i front.  
 
Kart på alternative plasseringar: 

 
 
DNT avd. Valdres skriv i e-post datert 4.6.19 følgjande: 

DNT Valdres - i samarbeid med bl.a. Valdres Natur og Kulturpark og Riksantikvaren - etablerte i 2018 en Historisk 
Vandrerute - Stølsruta - fra Tisleidalen til Sørre Hemsing. Ruta er 67 km lang og er inndelt i 5 
delstrekninger/dagsmarsjer med muligheter for overnatting undervegs. Mjølke-Lars bua ved Flikja er ett av 
overnattingsstedene på ruta. Det har vært kontakt mellom VNK/DNT Valdres og Fjellstyret/Statskog i forbindelse med 
etableringen. Se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Stølsruta for informasjon om ruta. 
 

De øvrige overnattingsstedene har en kapasitet på 10 personer eller flere. DNT Valdres ser behov for å styrke 
overnattingskapasiteten ved Flikja eller i nærheten opp til 10 plasser. På noe lengre sikt ønsker vi å inngå samarbeid 
om leie av et høvelig bygning på en støl i området - hvis dette lar seg gjøre, men inntil videre går vi inn for en 
midlertidig løsning med en gapahuk i tilknytning til Mjølke-Lars bua. Gapahuken vil være et tilbud til alle; gjester i 
Mjølke-Lars bua, fiskere, turgåere og andre som vil ha et sted å spise matpakka og til de som går hele eller deler av 
Stølsruta.  
 

Vedlagt følger skisser som viser vårt forslag til gapahuk i tilknytning til Mjølke-Lars bua. Vi tenker oss en relativt enkel 
utforming - i bindingsverk/bordkledning (i all hovedsak impregnerte materialer overflatebehandlet med jernvitriol) og 
av en beskjeden størrelse. Grunnflata er rektangulær 4 m lang, 2,5 m dyp og innvendig høyde fra 1,3 m i bakkant til 
2,0/1,8 m i framkant. Maks høyde fra bakken ca 2,7 m. Fundamentering i 6 punkter. Med liggeunderlag på 60 cm 
bredde vil det kunne være plass til inntil 6 personer i sovepose. Langs veggene vil det alternativt være benkeplass til 
inntil 12 personer. Det vil bli lagt til rette for en bålpanne foran gapahuken - med underlag i stein. 
 

3. juni ble det foretatt en befaring i området rundt Mjølke-Lars bua. På befaringen deltok nestleder Trond Vatn fra DNT 
Valdres og fjelloppsynene Harald Ranum og Kenneth Monsen fra Fjellstyret i Vestre Slidre. Det ble utpekt to alternative 
steder for plassering, begge nede mot Kjeslaråne/Mosvatnet, dvs. på nedsida av KJeslarånvegen og i noe avstand til 
bua.  
 

Foreløpig er planen at gapahuken skal være klar til sommersesongen 2020. Gapahuken vil bli prefabrikkert i ca 10 
"lemmer" av moderat størrelse - inntil 2,5 x 3 m - og bjelker/stolper, samt nødvendig materiell til fundamentering mv. 
Etter at man på mest mulig skånsom måte har tilpasset terrenget og fått på plass en punktfundamentering, vil det da 
være en relativt rask jobb å få satt sammen/reist gapahuken. DNT Valdres vil forestå finansiering av gapahuken, dels 
ved en gave vi har fått til dette formålet og eventuelt dels ved supplerende midler over foreningens budsjett. 
 

Vi ber om at Fjellstyret behandler vårt forslag om gapahuk ved Flikja og gir tilbakemelding om man ønsker justeringer i 
forhold til hva som er skissert, eventuelt har spesielle ønsker når det gjelder utforming mv. Hvis/når man er enig om 
dette, vil vi være takknemlig for om Fjellstyret kunne fremme saken videre overfor Statskog. 
 

(På forespørsel fra fjelloppsynet vedlegger vi også foto av en gapahuk som er oppført av Leirin Skiløyper AS nær toppen 
av Skardåsen i Nord-Aurdal. Denne er en del annerledes - bl.a. er det brukt laftebygg og den er noe større enn den 
gapahuken som foreslås ved Flikja, men fotografiene illustrerer likevel et stykke på veg hva slags gapahuk vi tenker 
oss.) 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Stølsruta
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Tiltaket er å rekne som grunndisponering etter §12 i fjellova. Søknad blir avgjort av Statskog etter uttale frå 
fjellstyret. Gapahuken skal stå open og kunne nyttast av alle. Det er eit positivt tiltak for friluftslivet og ein ser 
ikkje ventelege ulemper med tiltaket.  
 
Framlegg til uttale:  
Fjellstyret tilrår at DNT avd. Valdres før føre opp gapahuk slik det er søkt om. Gapahuken må kunne krevjast 
fjerna dersom DNT får avtale om å leige hus i området eller om tiltaket fører til vesentleg ulempe. DNT skal 
vedlikehalde gapahuken og sørge for ev. opprydding etter bruk.  
 
Uttale: 
Fjellstyret tilrår at DNT avd. Valdres før føre opp gapahuk slik det er søkt om. Gapahuken må kunne krevjast 
fjerna dersom DNT får avtale om å leige hus i området eller om tiltaket fører til vesentleg ulempe. DNT skal 
vedlikehalde gapahuken og sørge for ev. opprydding etter bruk.  
 
Vedtaket er gjort med 4 stemmer for og ei stemme mot.  
 
I følgje §28 i forvaltningsloven er det klagerett over enkeltvedtak og utale er ikkje å rekne som enkeltvedtak.  
 
 
Vestre Slidre fjellstyre den 24.6.19  
 
 
Harald Ranum  
sekretær  
 
Utskrift: Statskog 

 
 
 


