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Årsmøtet i Lillehammer og Omegn Turistforening (DNT/LOT) 

FORSLAG til VEDTAK i sak om «MELGARDSETER TURISTHYTTE» 
 
Undertegnede medlem i LOT har fullmakt til å representere eierne av Melgardseter i Espedalen 
under Kråbøl melgard i Gausdal kommune (gnr. 40, bnr. 1) i godkjent byggesak for gjenoppføring av 
vinterstugu på setra (saksnr. 14/1071), slik som forevist styreleder i møte på DNTs kontor 3. juni.  
 
DNT/LOT besvarte ikke mitt skriftlige forslag om å oppnevne et lite utvalg for å utrede muligheten for 
selvbetjent hytte på setra innen nevnte møte, og fulgte ikke opp den avtalte sommerbefaringen som 
skulle skje i forkant av styrets siste møte før sommeren. Det ble likevel fattet vedtak om ikke å gå inn 
i prosjektet, samtidig sies det at «saken er endelig avsluttet fra styret i LOT sin side».   
 
Vedtaket ble oversendt meg pr. e-post uten nærmere begrunnelse.  Eieren mener at en ny prosess 
med kommunen om endringer i selve byggesaken ikke er ønskelig da det har tatt 10 år å få godkjent 
den og nybygget er alt påbegynt.  Derfor foreslo jeg for styret å stifte et sameie med grunneier med 
sikte på utleie til LOT, eller DNT Oslo. Teknisk sjef har vist positiv interesse, men vil primært at LOT 
står for hytta.  Det er viktig snarest å få den ferdigstilt. Eksisterende laftet annekshytte på 30 m2, og 
grunnmur til ny hytte på 80 m2, komplett reisverk, ytterkledning, isolasjon, element-skorstein, 3 
vindusfag og andre materialer står til disposisjon fra grunneier, alt ligger lagret på hovedbølet.  
 
Etter møte med LOT ved styrets leder (før avslaget) drøftet jeg ideen om bygging av selvbetjent 
hytte, i noe omfang basert på dugnad lokalt, med et par kompetente hytte-eiere i Vassenden og en 
LOT-tillitsvalgt, samt styret i bomveiselskapet og eierne på Strand. Alle ser det store potensialet i 
hytta, er udelt positive til prosjektet og vil delta på ulike måter. En kjempegod sak for bygda og DNT! 
Den ligger i selve rutenettet 3 km opp fra Espedalen, 17-18 km til 3 andre selvbetjente DNT-hytter. 
I ettertid er det utarbeidet 2 innredningsforslag, ett fra Skåbu Laftebygg med prisanslag som stavlaft, 
og ett fra sivilark. Kåre Sæthre, Lillehammer, som reisverksbygg med bruk av eksisterende materialer. 
De viser begge at innen godkjent prosjekt kan selvbetjent hytte med 20 sengeplasser innredes. 
 
FORSLAG til vedtak i Årsmøtet: 

1. DNT/LOT nedsetter et arbeidsutvalg på 3 medlemmer med mandat å fremlegge prosjektplan 
for selvbetjent hytte på Melgardseter, Espedalen, utkast til sameieavtale med eierne, Hans 
og Anne Marie Skjelle, reviderte tegninger for godkjenning i kommunen i samarbeid med ark. 
Kåre Sæthre, og forslag til vedtekter og avtale om finansiering av sameiet, og leie av hytta 
med tilhørende anneks/uthus. Det henvises til detaljerte bestemmelser i Lov om sameie. 

2. Som medlemmer utpekes ett medlem av LOT-styret med kjennskap til rutenettet i Langsua 
Nasjonalpark, ett bygg-kyndig medlem utenfor styret, og en representant for eierne. 

3. Utvalget fremlegger sin plan for et åpent medlemsmøte og styret innen mai måned 2020. 
     
Med hilsen   
 

 
Morten Laake, medlem DNT/LOT 
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