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Sak 33/21. 

 

Søknad om ny bru over Ula, DNT. 
 

DNT søker Statskog om å få bygge ny bru over Ula. Statskog som grunneier har bedt om 

fjellstyrets uttalelse i.h.t. Fjellovens § 12. Se vedlegg. 
 

VURDRING: 

 

Statskog har besluttet å rive eksisterende bru over Ula, da det foreligger en tilsynsrapport som 

konkluderer med at denne ikke er sikker. Brua ble satt opp i forbindelse med steinuttaket som 

var på Spranget for lenge siden.  

 

DNT argumenterer for at dette er eneste godkjente trase for transporten vinterstid. 

Motorferdsel på statsallmenning er det Fjellstyret som gir tillatelse til etter Fjellovens § 12. 3 

ledd. «Rett til å forby motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til 

fjellstyret». I tillegg må det innhentes tillatelse fra vernemyndighetene. På dette punktet er det 

uproblematisk å godkjenne ny trase, da fjerning av brua vil styrke verneformålet. 

 

Sel Fjellstyre har i samarbeid med beitenæringen funnet løsning for deres behov, ved en ny 

bru, som ligger ute i beitesesongen og tas inn etter nedsanking. Det er ikke eksisterende 

merkede stier på nordsiden av Ula. DNT har derfor ikke behov for bru på barmark. 

 

Vinterstid er det to løsninger for transporten til Rondvassbu. Transporten til Rondvassbu går 

over nybygd bru ved lurven, og følger skiløypetrase mot Per-Gynt hytta til der eksisterende 

skiløype tar av til rondvassbu. Alternativt kan det opprettes en ny trase på vestsiden av ula 

etter passering av lurven brua. 

 

FJELLSTYRETS UTTALELSE: 

 

Sel Fjellstyre mener ny bru til beitenæringen som ligger ute i beitesesongen, dekker 

deres behov. Transport til Rondvassbu dekkes av nybygd bru ved lurven, for deretter å 

følge eksisterende skitrase på vestsiden av ula til Rondvassbu. Fjellstyret ser ikke at 

DNT har behov for å tillate bygging av ny bru over ula ved Spranget. Brua slik den 

ligger i dag genererer såpass stor trafikk på barmark, at det er til hinder for villreinens 

mulighet til å trekke nord – sør. Bygging av ny bru vil komme i konflikt med 

verneformålet. Så lenge det er alternative løsninger bør disse prioriteres, og det bør ikke 

tillates bygging av ny bru som omsøkt. 

 

Uttalelsen var 4 mot 1 

                                                               --o-- 

 

Kopi: 

Statskog SF 

Sel Kommune 
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