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Endringer i forskrift om seter og tilleggsord `statsafinenntngene -
høringsuttalelse

Det vises til brev av 08.06.2006 vedlagt høringsutkast i samband med endringer i forskrift om
seter og tilleggsjord med mer i statsallmenningene.

Fylkesmannen vil innledningsvis gi uttrykk for sin tilslutning til arbeidsgruppas og
departementets ønske om en større fleksibilitet i vilkår og praksis for utvisning av seter ut fra
"tida og tilhøva". Dersom en ønsker å bevare seterkulturen og legge til rette for ny
næringsvirksomhet med utgangspunkt i bruksretten i statsallmenningen må dagens politikk og
rammevilkår legges til grunn. Med dagens strruktur og driftsform i melkeproduksjonen kan en
vanskelig se at tradisjonell seterdrift med melkeproduksjon som eneste formål alene vil kunne
opprettholde seterlandskapet og seterkulturen i framtida. Det er derfor viktig at forskrift og
merknader åpner for nye tilpasninger der opplevelser og småskala turisme kan bety like mye
som husdyrprodukter. Samtidig er det viktig at ny virksomhet knyttes til gammel tradisjon, og
vi slutter oss til forutsetningene om at virksomheten skal være en integrert del av hoveddrifta
på den bruksberettiga eiendommen, at beiting skal være en komponent i drifta og at det skal
være mennesker tilstede tilnærma kontinuerlig i setersesongen.

I samband med utvising av tilleggsjord i statsallmenning er det viktig at dette ikke
vanskeliggjør bruken for øvrige rettighetshavere. Vi har sett uheldige eksempler på at
konflikter har oppstått som følge av nydyrking i allmenningen fordi beitedyr har trukket inn
på de dyrka arealene. I disse tilfellene har fjellstyret ikke satt vilkår om inngjerding, og den
som har dyrka opp arealet har vist til vokteplikten i beiteloven, og dermed velta ansvaret over
på beitebrukerne. Det er vår oppfatning at forskriften bør klargjøre at det er den som far utvist
tilleggsjord som har gjerdeplikt dersom han ønsker å unngå at beitedyr kommer inn på det
utviste arealet.

Kommentarer til enkelte paragrafer.
Når det gjelder §3 er det vanskelig å innse at den språklige endringa fra "gjer vedtak" til "tek
avgjerd" kan være utslagsgivende for juridiske realiteter. Det er også vår oppfatning at det bør
være fjellstyret som gjør vedtak i slike tilfelle og at brukeren bør ha adgang til å anke, ut i fra
at det vil styrke den bruksberettigedes rettssikkerhet.

Vi slutter oss til det reelle innholdet i endringa i §4, men har reservasjoner når det gjelder
språkbruken. Dersom teksten skal være nynorsk er "garden setra tilligger" et dårlig om ikke
umulig uttrykk. Vårt forslag er at teksten endres til "garden setra høyrer til".
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I § 15 savner vi beskrivelse av en formell prosedyre som kan fastslå når ei seter faller i det fri,
og som sikrer brukerens rettssikkerhet. Ofte kan det herske tvil og uenighet om når setra sist
var i bruk både på grunn av manglende dokumentasjon, og hvorvidt den virksomhet som har
vært knytta til setra har oppfylt kravene til drift. Vår oppfatning er at det bør fastslås i
forskrifta at ei seter ikke er falt i det fri før fjellstyret har fatta vedtak om dette og har gitt
melding til brukeren med opplysning om klageadgang og fristen for klage er utløpt.
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