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Søknad om inngjerding av seterhus.  Feste nr 512. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Søknad, datert september 2017 

Karstskisser 

 

Bakgrunn: 

Mari Kramprud Arnesen og Trond Jørgen Arnesen er eiere av Kramprud 54/1.  Til gården 

ligger seter på Åstdalssetra med feste nr 512.  På setra er det seterbu, fjøs og ei «hytte».  Det 

er også registrert en låve, men denne falt sammen for noen år siden.  Setra ligger på østsiden 

av bilvegen. «Hytta» ligger på vestsiden, og ikke i direkte tilknytning til resten av setra. 

 

Eierne søker nå om å gjerde inn «hytta».  Begrunnelsen er at det er mye saumøkk rundt huset. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

«Hytta» er en del av seterbebyggelsen.  Dette er fastslått bl.a. da fjellstyret i møte den 21. 

februar 1969 behandlet et spørsmål fra Skogforvaltningen om status på «hytta», og gjorde 

slikt vedtak: «Fjellstyret betrakter hytta som seterhus». 

 

Med dette som utgangspunkt avslo skogforvaltningen en søknad om å opprette festekontrakt 

til fritidsfeste, dette var i 1985.  Ut fra dette er fastslått at huset er et seterhus, og en del av 

feste nr 512.  Huset kan betraktes som lunnstugu. 

 

Det er litt spesielt at et seterhus står utenfor seterens utviste og inngjerda areal.  Hadde den 

stått sammen med de andre seterhusene, hadde ikke spørsmålet om inngjerding vært aktuelt. 

 

Setra som sådan er ikke i bruk, og har ikke vært i bruk på mange år.  Det er et spørsmål om 

når den faller i det fri. 

 

Åstdalssetra er mye brukt av sau, og ei samlekve er nærmeste nabo til feste nr 512.  I 

utgangspunktet er ønsket om inngjerding forståelig, og hadde setra vært i bruk ville det vært 

en enkel sak å tillate inngjerding.  Siden setra ikke er i bruk, mener saksbehandler at en kan se 

hen til de retningslinjer som gjelder for inngjerding av fritidsbebyggelse.  Disse går ut på at 

det kan tillates enkle og små inngjerdinger rundt hytter der saumøkka er et reelt problem. 

Tillatelsen kan gis inntil videre, men kan trekkes tilbake dersom forholdene endrer seg. 

 

Det er Statskog som kan gi tillatelse til inngjerding. 
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Forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret råder Statskog til å tillate inngjerding av et begrenset areal foran inngangspartiet 

seterhuset («hytta»).  Gjerdet plasseres på nord og vestsiden av huset, skal være maks 3 meter 

fra veggen og gå fra hjørne til hjørne på hytta.  Gjerder skal være maks 3 meter fra veggen.  

Inngjerdet areal blir dermed ca 60 m2. 

 

 

Grinda skal slå utover, og ikke utstyres med smekklås. 

 

Tillatelsen bør være betinget slik at den kan trekkes tilbake om forholdene endrer seg. 

 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Statskog 

Søker 

 


