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Bakgrunn: 

Per K. Andersen og Trude Pettersen er eiere av Evenrud/Glotten gnr 80 bnr 7.  Til 

gardsbruket ligger (har ligget) seter på Nysetra søre med feste nr 669.  På setra er det ikke 

hus, kun murer og noen stokker er igjen av den opprinnelige seterbebyggelsen 

 

Eierne av 80/7 søker nå om fritidsfeste for seterhusene, og oppgir at de vil «sette opp en ny 

seter/hytte i samråd med fjellstyret». 

 

Søker oppgir at all dyrka mark er frasolgt eiendommen, og at den består av eldre bygninger 

samt i underkant av 5 mål tomt. 

 

I følge tjenesten gårdskart fra Norsk institutt for bioøkonomi består eiendommen av 5 daa, 

fordelt slik: 

 

 Fulldyrka 0,3 daa 

 Skog 1,2 daa 

 Jorddekt fastmark 2,0 daa 

 Bebygd/samferdsel m.m. 1,5 daa 

 

Statskog og fjellstyret hadde befaring på denne setra i 1994 og i 1998.  Det ble konstatert 

svært dårlige gjerder.  Statskog ba i 1998 fjellstyret fatte vedtak om at setra var falt i det fri.  

Fjellstyret ville ikke gjøre slikt vedtak på det tidspunktet, da de først ville ha en avklaring av 

setras juridiske status.  Saken var at denne setra hadde fått eget gards- og bruksnummer, og 

spørsmålet var om den var underlagt privat eiendomsrett.  Statskog hadde en opprydding i 

slike særskilt matrikulerte setre for en del år siden, noen av dem ble avgjort av høyesterett.  I 

2005 ble derfor gards- og bruksnummeret på setra slettet, og den ble gitt festenummer 669 

under gnr 155 bnr 1 Øyer statsallmenning.  Det var dermed slått fast at setra er en vanlig 

bruksretts-seter, underlagt fjellovens bestemmelser.   

 

 

Vurdering: 

Setra ble vurdert til å være falt i det fri i 1998, og har siden bare forfalt.  Setra er derfor 

åpenbart falt i det fri på grunn av ikke-bruk i mer enn 20 år, jfr. fjellovas § 22.   

 

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

sin rett til allmenningsbruk, jfr seterforskriftens § 16.  Slik som gardsbruket framstår i dag er 

det godt mulig en kan hevde det ikkje lenger er å rekna som ei jordbruksmessig eining, jfr 

fjellovas § 2. Dersom setra hadde vært inntakt, kunne det derfor vært en mulighet å tilrå 

fritidsfeste på seterhusene, jfr seterforskriftens § 16 pkt b).  Etter denne paragrafen kan 

fjellstyret gjøre vedtak om at  «at den tidlegare seterbrukaren må søkje Statskog SF om feste 

av tomt for seterhusa til fritidsformål.  Realiteten i denne saken er at ikke er noen hus å søke 
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festekontrakt på.  Det søkes i realiteten om å få sette opp ei ny hytte.  Etter saksbehandlers syn 

faller dette langt utenfor rekkevidden av bestemmelsene i § 16 pkt b), og jeg mener denne 

bestemmelsen ikke kan komme til anvendelse. 

 

Hvorvidt gardsbruket er å rekna som ei jordbruksmessig eining har derfor ingen betydning for 

utfallet av saken, og jeg finner ingen grunn til å foreta en nærmere vurdering av dette.  

 

Realitetene i denne saken er at setra har falt i det fri.  Den har åpenbart falt i det fri etter 

fjellovas § 22, og sannsynligvis også etter seterforskriftens § 16. 

 

Ut fra dette mener jeg søknaden om fritidsfeste må avslås.  Fjellstyret bør gjøre vedtak om at 

setra er falt i det fri, og det bør settes en frist for å fjerne restene av setra.  Det er bl.a. svært 

dårlige gjerder rundt seterlykja. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Fjellstyret fastslår at setra til Evenrud/Glotten gnr 80 bnr 7 er falt i det fri. Begrunnelsen 

er at setra ikke har vært brukt på mer enn 20 år, jfr fjellova § 22. 

 

2. Søknaden om fritidsfeste og gjenoppføring av seterhus avslås.  Begrunnelsen er at det ikke 

er noe seterhus å søke fritidsfeste på. 

 

3. Det som er igjen av gjerder rundt seterlykja, og restene av seterhusene, skal fjernes     

innen 1. august 2017. 

 

4. Etter opprydding blir feste nr 669 å slette. 

 

5. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap VI.  Klagefrist er 3 uker fra 

kunngjøring av vedtaket. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Søker 

Statskog 

 


