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Høringsuttalelse om endringer i forskrift om seter og tilleggsjord i
statsallmenningene

Vi viser til deres brev av 8.6.06 om høring av endringer i forskrift om seter og tilleggsjord i
statsallmenningene, vedlagt forslag til ny forskrift med merknader.

Etter det Fylkesmannen i Oppland kan se, er de foreslåtte endringene og merknadene tilpasset
de aktuelle forutsetningene for å utnytte seterressursene til beste for driftsgrunnlaget for
foretak i jordbruket. Historisk sett har seterdriften vært en betingelse for å utnytte
tilgjengelige ressurser for husdyrhold og beitebruk på en optimal måte. I vår tid er
driftsformene i husdyrholdet mer differensiert, og det er viktig at seterbruket kan legge til
rette for dette mangfoldet av driftsformer, evt. i kombinasjon med tilleggsnæringer.

Fylkesmannen slutter seg til at det markeres tydelig at ombygging /ominnredning av uthus
som ikke lenger brukes til tradisjonelle seterformål,  normalt bør tillates dersom det ikke er i
strid med kulturminnefaglige hensyn , jf. § 22. Vi  vil foreslå at det her tilføyes i merknadene at
det i vurderingen av evt .  konflikt med kulturminnefaglige hensyn bør legges vekt på om det er
gitt offentlige tilskudd til restaureringstiltak og på hvilke vilkår tilskuddet er gitt.  Et stort
antall seterhus i Oppland er innvilget tilskudd under forutsetning av at antikvariske hensyn
blir ivaretatt.  Det er viktig at intensjonen med disse tilskuddene blir fulgt opp i forvaltningen
av denne forskriften.

Når det gjelder § 4 synes det riktig å endre formuleringen i forskriften. Her vil vi bare påpeke
at driften av setrer i en del tilfeller vil utføres av foretak der det kan inngå flere garder enn den
som setra tilligger. Vi går ut fra at denne driften likestilles med drift i regi av en enkelt gard.

Vi har  ellers ingen kommentarer til de foreslåtte endringene og merknadene .  Imidlertid vil vi
benytte anledningen til å påpeke at det er et stort problem at utvist innmarksareal i
statsallmenning ikke har eget matrikkelnummer som gjør det mulig å kople kart- og
arealopplysninger til digitale gardskart.
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