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Fylkesmannen kommer med dette med høringsuttalelse til forslag om endringer i forskrift om
seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning.

Fylkesmannen ser positivt på at det nå foreslås endringer i forskriften slik at ressursene i
statsallmenningene i større grad skal kunne nyttes på en rasjonell måte i rammevilkår som
skifter "etter tida og tilhøva", jf fjellova § 2.

De foreslåtte endringene vil kunne gi større rom for næringsutvikling i statsallmenningene
gjennom at det åpnes for etablering av flere typer tiltak.

Fylkesmannen er opptatt av å legge til rette for at kulturlandskapet generelt, og i sæterområda
spesielt, i størst mulig grad opprettholdes slik at kulturlandskapsverdier og verdier knytta til
biologisk mangfold ivaretas. Mange sæterområder trues av gjengroing, og dette gjør det
nødvendig å ta i bruk alle tilgjengelige midler for å unngå tap av kulturlandskapsverdier og
biomangfold. Når det foreslås åpning for etablering av "gjetarbu, natthamning, utvising av
areal til kultivering av beite og inngjerding m.m.", vil dette kunne gi bedre grunnlag for
utnytting av beiteressursene samtidig som verdier knytta til biologisk mangfold og
kulturlandskap blir tatt vare på.

Av departementets merknader til § 25 i den foreslåtte forskriften går det fram at det kan åpnes
for at det kan gis tillatelse til å utnytte vannkraft i forbindelse med sæterdrift. Det er flere
eksempler på at sætre tidligere har utnytta slike ressurser. Fylkesmannen finner det positivt at
det åpnes for slike tiltak. Energi- og klimahensyn taler for at ressursene kan utnyttes lokalt.

I departementets merknader til § 6 står det nevnt at beite med ammekyr i kombinasjon med
turisme bør kunne godtas som grunnlag for utvisning av sæter. Vi antar at også annen form
for kjøttproduksjon kan betraktes på linje med ammekuproduksjon. I departementets
merknader er det satt opp momenter som fjellstyra bør legge vekt på ved behandling av
søknader om utvisning av sætre. Vi antar at momentene ikke er satt opp i prioritert
rekkefølge. I motsatt fall finner at hensynet til at virksomheten inngår som en integrert del av
jordbruksdrifta, må tillegges vesentlig vekt. Hvis det ut fra rovviltsituasjonen blir aktuelt med
gjeting og mer intensivt tilsyn av beitedyr, mener vi at det kan være nødvendig med en større
sætervoll enn 5-10 dekar, slik det går fram av merknadene til § 7.
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Fylkesmannen er opptatt av å ta vare på sæterkulturen, noe som kan være ei utfordring når
bruksstrukturen i mjølkeproduksjonen er i sterk endring. Når det nå åpnes for leie av
mjølkekvote, bør det også være mulig å leie bruksrettsætre til mjølkeproduksjon. Vi kan ikke
se at dette forholdet er behandla i den foreslåtte forskriften.
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