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Frifall av seter.  Feste nr 413. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Brev datert 02.01.2019 fra Egil Nysæter. 

Kart over setra fra NIBIOs gardskart. 

Brev datert 24.02.2019 fra Jonn Granheim 

 

Bakgrunn: 

Egil og Guri Nysæter er eier av Tuterud nedre gnr 104 bnr 1.  Til garden ligger seter på 

Brennlia, med feste nr 413. 

 

På setra er det registrert følgende hus: 

 

Seterhus 92 kvm 

Fjøs 70 kvm 

Låve 34 kvm 

 

Til setra ligger ei seterløkke som i følge gardskart er på 27,3 daa. Løkka er klassifisert dels 

som innmarksbeite (11,9 daa), dels som annet markslag (13 daa) og resten produktiv skog (2 

daa).  Av det som kalles «annet markslag» er storparten myr. 

 

Setra har ikke vært brukt ut fra hovedbruket på svært lang tid.  Seterlykkja har vært leid bort 

til Jon Granheim, som har tilgrensende seterlykkje mot øst/nordøst. 

  

Nysæter ber nå fjellstyret fatte vedtak om at setra har falt i det fri.  Samtidig søkes om at 

seterkvea deles fra og vises ut til Jon Granheim 

 

Vurdering: 

Setra har ikke vært brukt på lang tid, og er åpenbart falt i det fri etter §22 i fjellova. 

 

I følge seterforskriftens § 12 kan fjellstyret vise ut seter som er fallen i det fri etter § 22 i 

fjellova til eigedom i drift  som treng seter. 

 

Saksbehandler er ikke kjent med at det er jordbrukseiendommer med allmenningsrett som 

trenger seter, og som ikke har seter fra før.  Saksbehandler mener derfor at fjellstyret ikke 

trenger å vurdere denne muligheten. 

 

Etter § 13 i seterforskrifta kan Statskog SF gi seterbrukeren løyve i inntil 10 år om gangen til 

å ha hus eller anlegg stående uten vederlag for seg og huslyden om fjellstyret samtykker. 

Jeg mener alt ligger til rette for å tilrå denne løsningen. 

 

Når ei seter eller en parsell faller i det fri, kan fjellstyret vise den ut til gardsbruk i drift som 

trenger den.  I prinsippet burde løkka vært lyst ledig slik at interesserte jordbrukere kunne 

søke på den.  Fjellstyret har likevel tradisjon i slike saker på å vise ut til den som har leid og 

brukt kvea/parsellen.  Vedkommende driver med mjølkeproduksjon, har gjennom bruken vist 

at han trenger den. 
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I denne saken gjør en oppmerksom på at en stor del av kvea består av myr, som etter dagens 

regelverk kan være vanskelig å få tillatelse til å dyrke opp. 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Fjellstyret slår fast at setra til Tuterud nedre gnr 104 bnr 1 med feste nr 413 på Brennlia 

har falt i det fri på grunn av at den ikke har vært brukt som seter på mer enn 20 år, jfr 

fjellova §22, 1. ledd pkt 2). 

 

2. Fjellstyret tilrår overfor Statskog at det opprettes en avtale om å ha seterhusene stående, 

jfr. seterforskriftens § 13. 

 

3. Seterlykkja som ligger til feste nr 413 vises ut til Granheim gnr 107 bnr 4. 

 

4. Ev. inngjerding av husene fastsettes under befaringen i juni 2019. 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

 

Egil Nysæter 


