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Bakgrunn: 

Isakstuen gnr 174 bnr 1 i Lillehammer har fra gammelt hatt seter på Indre Reina i Øyer 

statsallmenning.  Bruket har vært eid av Ellen og Odd Idar Tangen, men er nå i sin helhet 

solgt til Nye Veier AS.  Advokatfirma Thallaug bistår tidligere eiere. 

 

Bruket består av2,1 daa dyrka jord og 13,7 daa innmarksbeite (NIBIO).  Setra består av en 

inngjerdet parsell på 11,9 daa, hvorav 8,1daa betegnes som innmarksbeite og 3,8 daa som 

annet marksalg (NIBIO). 

 

På setra er det følgende hus: 

• Seterbu 32 kvm 

• Skåle 9 kvm 

• Seterbu 69 kvm 

• Fjøs 36 kvm, betegnet som falleferdig i seterregisteret 

 

Et av husene, sannsynligvis den minste seterbua, er i følge tidligere korrespondanse ført opp i 

1924 som hytte.  I 1979 ble det søkt om å skille fra denne som fritidsfeste, noe som ble avslått 

av fjellstyret og skogforvaltningen. 

 

Isakstugua er nå solgt til Nye Veier AS.  Jordbruksarealene er planlagt solgt til 

landbrukseiendommer i drift.  På denne bakgrunn søkes om fritidsfeste på seterhusene.  Det 

søkes om to fritidsfester, ett på seterhusene og ett på det huset som tidligere har vært søkt 

fradelt. Som vedlegg til søknaden følger gjenpart av søknad til Øyer kommune om fradeling 

av seterhusene. 

 

 

Vurdering: 

Bruket Isakstugua gnr 174 bnr 1 har seter og seterrett på Reina, men har ikke virkesrett i Øyer 

statsallmenning.  Garden hadde seter der i 1880 i følge Gudbrandsdalskommisjonen.  Reina 

som setergrend er ikke nevnt i eldre seterlister. 

 

Betingelsen for å få fritidsfeste på seterhus er at gardsbruket opphører å eksistere, og mister 

sin rett til allmenningsbruk, jfr seterforskriftens § 16.  Betingelsene for at et gardsbruk mister 

sin rett til allmenningsbruk går fram av fjellovas § 2 2. ledd: 

 

Vert gardsdrifta nedlagd og jorda teken i bruk til føremål utanom jordbruksnæringa, fell 

retten bort. Det same gjeld om ein eigedom ved sal eller oreigning misser så mykje av jorda 

at den ikkje lenger er å rekna som ei jordbruksmessig eining, eller vert delt på ein slik måte at 

ingen av jordpartane etter delinga er å rekna som jordbruk. 
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I dette tilfellet er det bestemmelsene i 2. setning som kommer til anvendelse, - Det same gjeld 

om ein eigedom ved sal eller oreigning misser så mykje av jorda at den ikkje lenger er å 

rekna som ei jordbruksmessig eining. 

 

Loven gir ingen eksakte svar på hvor mye av en eiendom som må selges unna før den  ”ikkje 

lenger er å rekna som ei jordbruksmessig eining”.  Tvister om dette skal avgjøres ved skjønn.   

Lov om bygdeallmenning gir noe mer detaljerte føringer, hvor det heter i § 2-1: 

Med jordbrukseiendommer forstås eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet, 

bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.  Denne loven gjelder ikke statsallmenning, men 

siden det er allmenningsrettslige prinsipp som ligger til grunn, og samme problemstillinger, er 

det naturlig å merke seg lovteksten. 

 

Så vidt en forstår blir gardstunet på Isakstugua borte i forbindelse med utbygging av ny E6.  

Dersom landbruksarealene overdras til annet gardsbruk, er det utvilsomt at bruket Isakstugua 

har opphørt å eksistere som eget gardsbruk. 

 

 

Når betingelsene er til stede, gir seterforskriften følgende alternativ: 

 

a) at setra skal visast ut til eigedom i drift som treng seter, jf. § 6 og § 7, eller  

b) at den tidlegare seterbrukaren må søkje Statskog SF om feste av tomt for seterhusa til 

fritidsformål, eller  

c) at seterbrukaren fjernar husa om verken overføring eller oppretting av festekontrakt er 

aktuelt.  

 

Jeg er ikke kjent med at det er landbrukseiendommer i drift med bruksrett i Øyer 

statsallmenning som trenger seter, og som ikke har seter fra før.   

 

Å etablere fritidsfester i seterområdene er ikke uten videre problemfritt.  Fjellstyret har 

tidligere vedtatt at seterområdene bør forvaltes slik at de holdes intakt, og at seterene en gang 

i fremtiden skal kunne tas i bruk igjen.  Å ha hytter inne blant setre i drift kan skape 

konflikter.  I denne aktuelle saken ligger husene i utkanten av en setergrend bestående av flere 

setre, men den ligger ikke i umiddelbar tilknytning til noen av de andre setrene. Søkeren må 

gjøres oppmerksom på at seterløkka kan bli vist ut som tilleggsjord til gardsbruk i drift som 

trenger tilleggsarealer. 

 

I denne saken eksisterer gardsbruket på tidspunkt for søknad, men det er beskrevet et planlagt 

frasalg av jord.  Jeg antar fjellstyret kan velge å utsette behandling av spørsmålet om setra til 

frasalget er gjennomført.  På den annen side ser jeg ingen betenkeligheter med å gjøre vedtak i 

forkant av frasalg, under den klare forutsetning at frasalget blir gjennomført som beskrevet. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Under forutsetning av at den jordbruksarealene på Isakstugua skilles fra og overføres til 

annet gardsbruk i drift, slår fjellstyret fast at Isakstugua gnr 174 bnr 1 i Lillehammer ikke 

”er å rekna som jordbruk” i hht fjellovens § 2.  Under forutsetning av at frasalget 

gjennomføres, slår fjellstyret fast at Isakstugua gnr 174 bnr 1 ikke lenger vil være et 

gardsbruk med rett til seter i statsallmenninga, og setra faller i det fri. 

 

2. Under forutsetning av at fradeling og salg gjennomføres som beskrevet, tilrår fjellstyret 

overfor Statskog at det opprettes festekontrakt på seterhusene til fritidsformål, jmf. 

seterforskriftens § 16 b. En tilrår å opprette to fritidsfester, ett for seterhusene og ett for 

bygning tidligere søkt fradelt som hytte.  Festekontrakta må inneholde særvilkår om at 

husene skal beholde sitt seterpreg, både i form og farge, jmf. seterforskriftens § 17.  

Festekontrakta må ikke skrives ut før frasalget er gjennomført som beskrevet, og 

salgsdokumentene er tinglyst. 

 

3. Når jordbruksarealene fra Isakstugua gnr 174 bnr 1 overføres til annet gardsbruk, bortfalle 

alle rettigheter i Øyer statsallmenning ut fra disse arealene. 

 

4. Opprettelse av festekontrakt er en bruksendring som krever godkjenning fra kommunen.   

 

5. En ev. fortsatt inngjerding av husene – og plassering av gjerde – avgjøres av Fjellstyret og 

Statskog under befaring i juni 2020.  Samtidig vil en avgjøre om seterløkka er i en slik 

stand at den kan ha verdi for gardsbruk i drift som trenger tilleggsarealer.  I så fall kan 

seterløkka bli vist ut som tilleggsjord til annet gardsbruk.  Dersom ikke nyutvisning er 

aktuelt, må tidligere setereier fjerne gjerdene innen en frist som settes av fjellstyret og 

Statskog. 

 

6. Dette vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse.  Klagen må framsettes 

skriftlig, og sendes Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten.  Klagen må være 

begrunnet, og den må angi de endringer som ønskes i vedtaket.  Frist for å klage er innen 

3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Advokatfirma Thallaug 

Statskog 

Øyer kommune 

 


