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Høring - endring  forskrift  seter og tilleggsjord i statsalmenningene

Vi viser til utkast til endringer i forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningene
av 22.06.84.

Fylkesmannen har følgende uttalelse:

Det er behov for 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 statsalmenningenmå dagens
rammevilkår og politikk legges til grunn. Meddagens struktur og driftsform i
melkeproduksjonen kan en vanskelig se at tradisjonell seterdrift med melkeproduksjon so
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 vil være like viktig for levende seterområder som tradisjonell utøvelse.
Det er imidlertid viktig at ny virksomhet knyttes til gammel tradisjon og vi slutter oss
derfor til forutsetningene om at virksomheten skal være en integrert del av hoveddrifta på
den bruksberettigede eiendommen, at beiting skal være en del av driften og at det skal være
mennesker tilstede i sesongen.

Etter Fylkesmannens oppfatning bør begrepet beitebruk tolkes vidt, ikke bare dyr som
tradisjonelt har vært knyttet til setring. Vedlikehold og pleie av kulturlandskapet, les
seterlandskapet, er et viktig element i framtidig forvaltning av våre seterområder.

I forslaget som gjelder § 4, om hva som skal til for at seter skal regnes for å være i bruk
etter fjellovens § 22, foreslås det en begrepsmessig endring, i det "seterbrukeren" foreslås
endret til "garden setra tilligger". Dersom dette skal endres antar vi at et bedre uttrykk er
"garden setra høyrer til":

Etter § 5 annet ledd skal det i planarbeidet foretas en avveining av "dyrkingsinteressene
mot annan bruk av jorda som til dømes vilt og jakt, landskapsvern, miljø og eventuelle
andre omsyn." Etter Fylkesmannens oppfatning bør det vurderes å oppdatere språkbruken i
denne bestemmelsen. Det vises bl.a. til Forskrift om nydyrking § 1 hvor ordlyden er mere i
tråd med dagens forståelse av landskapstypene.

Vi har merket oss at det i § 19 er foreslått innført et nytt alternativ for behandlingen av
setre i de tilfellene der seterretten faller bort fordi jordbruksdriften opphører. I ny bokstav b
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foreslås å innføre et nytt alternativ, hvoretter seterbrukeren kan føre seterhusene over til en
eier av eiendom med bruksrett, som kan søke Statskog om feste av tomt. Dette festet skal
være knyttet til eiendommen den legges til. Etter Fylkesmannens oppfatning bør det av
hensyn til ulike miljøverninteresser utvises forsiktighet når det gjelder adgangen til å kunne
etablere "fritidseiendommer" i disse områdene. Av veiledningsmateriell til forskriften bør
det gå fram at slik overføring ikke bør skje dersom seterhusene f.eks. ligger i INON-
områder eller i viktige naturtype- eller viltområder.

Med hilsen

Anne Kathrine Fossum e.f.
Landbruksdirektør aw-
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ridis onsulent
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