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Endring i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenningene  -  høringsuttalelse

Det vises til utkast til endringer i forskrift om seter og tilleggsjord m.m. som er sendt på
høring til bl.a. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Landbruks- og bygdeutviklingsavdelingen har i samråd med miljøvernavdelingen kommet
fram til følgende uttalelse:

Seterbruken har vært med på å forme landskapet mange steder i landet og flere seterområder
er gjennom den nasjonale kartleggingen av verdifulle kulturlandskap registrert blant de
høyest prioriterte kulturlandskap. Mange setergrender inngår nå også i
landskapsvernområder.

Etter det vi forstår legger endringsforslagene opp til at det skal kunne skje nyetablering av
setre i en kombinasjon av tradisjonelt landbruk og småskala turistmessig utnytting, samt at
eksisterende bygninger som ikke lenger benyttes i landbruksdrifta skal kunne ominnredes til
småskala turistmessig bruk.

Fylkesmannen vurderer det slik at det ved nyetableringer og ominnredninger av bygninger
må tas hensyn til områdets kulturvernkvaliteter, herunder også landskapsestetikk. Videre må
det legges stor vekt på å opprettholde den tradisjonelle byggeskikken i den enkelte
setergrend. Dette gjelder både materialbruk, fargebruk, takvinkel, mønehøyde, taktekking
med mer. I grove trekk karakteriseres seterbygninger av å være laftede, relativt små og lave
bygninger med torvtak, og dette bør videreføres. Det bør heller ikke legges opp til så store
fortettinger av bygningsmassen i den enkelte setergrend at det går utover det åpne
landskapspreget som ei setergrend normalt har.

Vi er tilfreds med at det fremdeles skal være et krav om at det skal være dyrehold på setra for
at den skal tilfredsstille kravene til å være ei seter i drift. Det er viktig at dette ikke uthules,
noe som kan gi et stort press på nyetableringer, og en fortetting av bygningsmassen i

Embetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal-  og
beredskapsavdeling

oppvekst -  og
utdanningsavdeling

Sosial-  og
helseavdeling

landbruk og
bygdeutvikling

Miljøvern-

avdeling

Telefon 73 19 90 08 73 1990 07 73 19 93 50 73 19 90 00 73 19 90 06 73 1990 06
Telefaks 73 19 90 30 73 199101 73 19 93 51 73 19 93 01 73 199101 73 199101
E-post :  postmottak @fmst .no Intemett :  www.fylkesmannen.no/st



2

setergrendene som kan innvirke negativt på det typiske landskapsmessige uttrykk ei
setergrend har. Videre kan fravær av dyr bidra til gjengroing og endringer i kulturlandskapet,
som kan være uheldig.

Med hilsen

Tore Bjørkli Ø.f
landbruksdirektør

` rine Gevingås
juridisk rådgiver


