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Bakgrunn: 

Det er fremmet et forslag til reguleringsplan for Ilseterura.  Forslaget innebærer utbygging av 

35 hytter på et areal ca 50 daa.  Statskog har sendt forslaget til fjellstyret for uttalelse etter 

fjellovnes § 12. 

 

Vurdering: 

Arealet grenser mot Lunnstadfeltet i sør vest, mot Hundersetervegen i nord vest og mot 

skiheis og Ilsetra hotell og hyttetomter i nord øst. 

 

Dette er en grunndisponeringssak hvor fjellstyrets oppgave er å vurdere om tiltaket er til 

«vesentlig skade for nokon med bruksrett, og under omsyn til prinsippa for naturvern». 

(Fjellova § 12). 

 

Området ligger som en øy i et større område hvor det allerede er meget omfattende 

utbygginger.  Sør-vest for planområdet ligger Lunnstadfeltet på allmenningens grunn, et 

utbyggingsområde på ca 150 daa og med drøyt 50 hyttetomter og et leilighetsbygg.  På 

nordsiden av Hundersetervegen ned mot allmenningsgrensa ble det i sin tid solgt snaue 1000 

daa fra allmenningen til utbyggingsformål.  På begge sider av Hundersetervegen er det de 

seinere år lagt ut ca 20 hyttetomter. 

 

Det er ingen aktive setre i nærområdet, men det foregår utmarksbeiting med sau.  Det er ingen 

fordel for beiteutøvelsen at det bygges flere hytter.  Likevel, når en gjør en helhetsvurdering 

og tar hensyn til alle utbygging og aktivitet som allerede forgår i området, er det vanskelig å 

se at utbygging i det omfanget som er planlagt her skal være til «vesentlig skade for nokon 

med bruksrett.» 

 

Forslag til uttalelse: 

 

1. Sett i forhold til alt som allerede er bygget ut og all aktivitet som skjer i dette området, 

mener fjellstyret den foreslåtte utbyggingen ikke er til «vesentlig skade» for noen med 

bruksrett.  Fjellstyret kan heller ikke se at planene er i strid med «prinsippa for naturvern». 

 

2. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn i lovbestemt tid.  Dersom det ikke kommer 

merknader er uttalelsen endelig, og saken oversendes Statskog. 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. 

 

 


