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Utnytting av bruksrettene i statsallmenningene - tolkning av  

seterforskriften § 9 

 

Det vises til deres brev datert 11. mai 2012 hvor det bes om en avklaring av innholdet i 

forskrift 22. juni 1984 nr 1302 om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning 

(seterforskriften) § 9. Spørsmålet som reises er hva som skal til for at ”en seter skal 

reknast for å vere i bruk”. Det vises også til tidligere korrespondanse i saken og møte 

avholdt 3. mai 2012. 

 

Hvis en seter ikke er i bruk, begynner frifallsperioden på 20 år å løpe. Når perioden er 

utløpt, faller setra i det fri. Det har framkommet ulike syn på hva som ligger i 

formuleringen ”i bruk”.  

 

I brev av 6. desember 2011 har Statens landbruksforvaltning (SLF) forutsatt at gården 

setra ligger til har en egen besetning som enten beiter eller fôres med graset fra setra. 

Vestre Slidre Fjellstyre, med støtte fra Norges fjellstyresamband (NFS) og Norges 

Bondelag, er uenige i denne tolkningen. Vestre Slidre Fjellstyre mener at en seter er i 

bruk også når fôret høstes for salg, dersom salget er en del av den jordbruksmessige 

drifta på eiendommen. Departementet mener denne oppfatningen bør legges til grunn 

for tolkningen av seterforskriften.    

 

For å gjøre det klarere at det ikke skal være nødvendig med egen besetning for at setra 

skal kunne anses å være i bruk, vil departementet sende på høring et forslag til endring 

av seterforskriften § 9. Så lenge setra høstes som en del av foretakets vanlige 

jordbruksproduksjon, vil departementet foreslå at frifallsperioden ikke skal begynne å 

løpe.  



Side 2 

 

 

Matsikkerhet og landbruk over hele landet er et overordnet mål i norsk landbruks- og 

matpolitikk. Matproduksjonen i Norge skal økes. For å øke produksjonen av mat fra 

norsk landbruk må ressursene tas i bruk der de finnes. Det skal legges til rette for 

variasjon i bruksstruktur, med både små og store bruk. I Norge har vi lite matjord i 

forhold til innbyggertallet, men store gras- og beiteressurser. Vi legger derfor vekt på 

bruk av nasjonale ressurser som grovfôr og beite.  

 

I denne sammenheng er det viktig å holde i hevd eksisterende arealer egnet til 

grasdyrking, også i statsallmenningene. Bruk av arealressursene vil også hindre 

gjengroing og bidra til produksjonen av miljøgoder som kulturlandskap og biologisk 

mangfold.  
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