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Regulering av arealer ved Mosetertoppen / Buåsen.  Uttalelse etter § 12. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

E-post av 26. august 2019 fra Statskog, med oversendelse av brev datert 27.06.2019 fra 

Structor Lillehammer AS 

 

Bakgrunn: 

Det fremmes ønske om å regulere et område mellom Buåsen/Nysetra og Mosetra.  Arealet er 

vist på kart vedlagt søknaden, men kartet er ikke særlig lesbart i forhold til eiedomsgrenser.  

Saksbehandler har forsøkt å tegne inn allmenningsgrensa. 

 

Statskog ber om fjellstyrets uttalelse som grunndisponeringssak etter § 12.  Første og andre 

ledd i § 12 lyder slik:  

 

Iverksetjing av grunndisponeringstiltak – herunder tiltak som gjeld vassdrag – i 

statsallmenning kan berre skje når det ikkje medfører vesentleg skade for nokon som har 

bruksrett, og under omsyn til prinsippa for naturvern. Om eit tiltak vil medføre vesentleg 

skade for bruksrettar vert avgjort ved skjøn. 

Grunndisponeringstiltak kan berre føretakast av departementet eller med løyve frå 

departementet, med mindre anna er særskilt fastsett. Før departementet tek avgjerd skal 

fjellstyret og i tilfelle allmenningsstyret ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er uheldig at det settes i gang regulering uten å vente på prosessen med kommunedelplan.  

En kommunedelplan skal avklare de overordnede spørsmålene om arealbruken.  Ved 

stykkevis og delt utbygging er det lett å miste oversikten 

 

Siden denne saken er kommet opp, må fjellstyret ta stilling til den.  Fjellstyrets oppgave er 

altså å vurdere om tiltaket vil medføre vesentlig skade for noen med bruksrett, og om tiltaket 

kan skje etter prinsippa for naturvern. 

 

Tiltaket berører et område av allmenningen som jeg etter beste evne har beregnet til ca 500 

daa.  Område er delvis avskoget.   

 

Forholdet til bruksretten: 

Det er ingen som driver aktivt seterbruk på Nysetra lenger.  Området brukes noe til beiting 

med sau.  Samlet sett må en vel si at den totale utbygging i området er til skade for 

bruksretten.  Siden utbyggingen har skjedd etappevis og over lang tid, har det ikke vært enkelt 

å påvise slike skader.   Det foreslåtte utbyggingsområdet vil komme nært Nysetra.  Sammen 

med all annen utbygging i området vil det knapt være mulig å bruke setrene på Nysetra til 

seterdrift.  Dette er i det minste en stor ulempe for de som har bruksrett. 
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Prinsippa for naturvern: 

Det foreslåtte utbyggingsområde grenser mot Moksjølia, og sammen med Moksjølia er det en 

korridor inn mot myrer og snaufjell i denne delen av fjellet.  Med den foreslåtte utbygging vil 

denne korridoren brytes, med de konsekvenser det har for vilt.  Jeg er redd dette vil være en 

stor ulempe, spesielt for elgen.  Dette er spørsmål som må utredes nærmere. 

 

Ut fra resonnementet over mener saksbehandler at denne saken ikke er moden for behandling. 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret mener denne saken reiser mange spørsmål som først må avklares i en kommune-

delplan.  Fjellstyret mener at sammen med tidligere tiltak vil den foreslåtte utbyggingen være 

til vesentlig skade for bruksrettsutøvelsen, ved at det ikke lenger vil være mulig å bruke 

setrene på Nysetra.  Utbyggingen vil bryte den naturlige korridoren inn mot snaufjellet, og 

dermed være til ulempe for viltet.  Tiltaket skjer dermed ikke etter «prinsippa om naturvern». 

 

Fjellstyret anbefaler sterkt at tiltaket utsettes, og tas med som en naturlig del av revisjon av 

kommunedelplan Øyer sør. 

 

Saken legges ut til offentlig gjennomsyn i lovbestemt tid.  Dersom ingen protester kommer 

inn, er uttalelsen endelig og oversendes til Statskog. 

 

 

Vedtak: 

 

Fjellstyret konstaterer at det aktuelle arealet er avsatt som ubyggingsområde i gjeldende 

kommunedelplan.  Fjellstyret viser videre til at flere av setrene på Nysetra nå er gått over til 

fritidsfeste, og at det fortsatt er arealer som kan brukes til beiting.  Bl.a. har alpinbakkene vist 

seg å fungere godt som beiteområde. 

 

Fjellstyret mener den planlagte utbyggingen ikke medfører vesentlig skade for noen med 

bruksrett, og at utbyggingen kan skje «etter prinsippa for naturvern» 

 

Saken legges ut til offentlig gjennomsyn i lovbestemt tid.  Dersom ingen protester kommer 

inn, er uttalelsen endelig og oversendes til Statskog. 

 

 

 

 

 

 


