
 
 

DNT Lillehammers årsmøte 4. mars 2020 
 

Hytte på Melgardseter - styrets innstilling til forslag fra Morten Laake 
 

Forslaget ble behandlet i DNT Lillehammers styre 13. februar 2020.  Styret anbefaler enstemmig at årsmøtet ikke 

støtter forslaget om å sette ned et utvalg med sikte på at DNT Lillehammer skal etablere ei selvbetjent hytte på 

Melgardseter i form av et sameie med grunneier.  

  

Begrunnelse: 

I etterkant av årsmøtet i 2019 kontaktet Morten Laake styret med et innspill om å etablere ei selvbetjent hytte på 

Melgardsetra i Espedalen. Det dreide seg om å fullføre et påbegynt seterhus, ei såkalt vinterstugu, der det meste 

fortsatt besto av grunnmur.  Det ble foretatt ei befaring på vinterføre, og det var en rekke samtaler både innad i 

styret og med Laake. Flere av styrets medlemmer kjenner både setra og området godt, så det ble ikke vurdert som 

nødvendig å ha ytterligere befaringer. Styret var enige om at Melgardseter ligger vakkert til, og at det er gode 

turmuligheter i området.  Men ei hytte her er ikke nødvendig i rutenettet.  Det er derimot de mange hyttene DNT 

Lillehammer alt har. Og flere av disse krever stor innsats i de nærmeste årene, både av tid, krefter og penger. 

Melgardsetra ligger dessuten i ansvarsområdet til DNT Oslo. Det ble derfor signalisert, bl a i møte med forslagsstiller 

3. juni 2019, at det ikke var aktuelt for foreningen å ta på seg prosjektet. 

 

Laake sendte da 18. juni 2019 styret et formelt forslag om deltagelse i et sameie for å bygge «Melgardseter 

turisthytte», der det som andre mulige interessenter ble nevnt en lokal hytteeierforening, et vegselskap og en 

fiskeforening. Stordelen av kostnaden skulle fortsatt bæres av DNT Lillehammer. 

I tillegg til argumentene ovenfor avklarte diskusjonen i styret en prinsipiell holdning om at vi ikke ønsker å gå inn i et 

sameie; dels fordi vi ønsker full råderett over våre hytter og dels fordi det er svært usikkert med bidrag fra så vel 

offentlige som private støtteordninger med en slik eieform. I styremøtet 26. juni 2019 ble det enstemmig vedtatt at 

vi ikke ønsket å gå inn i sameieprosjektet, og at vi anså saken med DNT-hytte på Melgardseter som avsluttet fra vår 

side. 

 

I forslaget av 18. juni 2019 står det at «sameiet vil bli stiftet uavhengig av om DNT/LOT tegner seg». Vi erfarer at så 

ikke har skjedd, ettersom forslaget til årsmøtet dreier seg om et sameie mellom eierne og DNT Lillehammer. Styrets 

holdning og argumentasjon er den samme som i juni 2019. Vårt standpunkt om at DNT Lillehammer ikke skal 

engasjere seg i dette prosjektet, forsterkes av følgende passus i Laakes forslag: «Eieren mener at en ny prosess med 

kommunen om endringer i selve byggesaken ikke er ønskelig». Historien om byggesaken er i korte trekk at 

grunneier fikk tillatelse til å bygge ei såkalt vinterstugu i 1995. Først etter mange år kom det opp en grunnmur, og et 

råbygg ble satt opp på en tredel av muren i 2014. Men da var byggetillatelsen gått ut. I mellomtida var 

bestemmelsene for tillatelse til ekstra seterhus innskjerpet, og så vel høringsinstanser som Gausdal kommune 

mente at grunneier ikke hadde behov – og ikke burde få tillatelse. Kommunen valgte likevel å gi dispensasjon, fordi 

en tom mur ble vurdert som mer til sjenanse for omgivelsene enn et ferdig seterhus.  
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