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Høringsuttalelse -  endring  av forskrift om seter og tilleggsjord mm i
statsallmenning

Det vises til brev av 6.6.2008 hvor det bes om kommentarer til foreslåtte endringer i forskrift
om seter og tilleggsjord mm i statsallmenning (seterforskriften) og til avtale om utsatt frist.
Statens landbruksforvaltning (SLF) vil kommentere de enkelte forslagene til forskrift og
rundskriv.

Utformingen av forskriften
SLF er positiv til at forskriften får en ny utforming. Vi oppfatter det slik at forskriften med
tilhørende rundskriv blir brukt svært mye i saksbehandlingen i fjellstyrene og mener det
derfor er nødvendig at forskriften er klar og lett å bruke.

Forslaget innebærer at det nå blir enklere å finne fram til de bestemmelsene som gjelder den
enkelte bruksrett og andre former for utnytting av statsallmenningen.

Forskriften kan likevel fortsatt oppfattes som uklar. Forskriften refererer i flere bestemmelser
deler av bestemmelsene i fjelloven, men utelater noe av teksten. SLF mener forskriftens
oppgave er å utfylle loven. Der en forskriftsbestemmelse gjengir bestemmelsen i fjelloven
uten nærmere merknader, bør enten hele lovteksten gjengis, de utelatte delene kommenteres i
egne merknader eller det bør vises klart til fjellovens regler.

§ 1. (formål)
SLF mener det bør framgå av formålsparagrafen, med henvisning til fjellova § 2 og § 3 at
utvisning av areal og utnyttelse av bruksrett i statsallmenningen skal skje i samsvar med hva
som er rasjonell bruk av statsallmenningen. I merknadene bør det tas inn at utnyttelse av
bruksrett i statsallmenningen bare kan skje når det er tilgjengelige ressurser i allmenningen
og bruken er rasjonell bruk, ikke går utover andre bruksberettigedes rettigheter, fremmer
næringslivet i bygda og tar vare på naturvern- og friluftsinteressene.
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Det er i dag uklart og variert praksis i hvordan fjellstyrene forholder seg til andre
bruksberettigede ved saksbehandling. SLF mener det bør tas inn i forskriften at fjellstyret
plikter å undersøke andre bruksberettigedes behov/interesse før det fattes vedtak om
utvisning av areal i statsallmenningen.

Definisjoner
SLF ber departementet vurdere om det bør tas inn en egen paragraf med definisjoner. Her
kunne de enkelte bruksrettene og de begreper som ikke er bruksretter (for eksempel
tilleggsjord) defineres.

§ 5. (beiteareal,  gjetarbu)
Slik SLF forstår bestemmelsen, gjelder dette areal til inngjerding av beite og areal til
gjeterbu. Vanlig beiting etter fjellova § 15 krever jo ikke at bruksrettshaver får utvist eget
areal. For at dette skal framgå klart, bør bestemmelsen enten deles i to ledd eller to
paragrafer. Slik § 5 er nå, er det uklart om det gjelder både vanlig beiting og inngjerding av
beiteareal. I tillegg er det usikkert om det må være rovdyrfare for å få utvist både areal til
inngjerding av beite og gjeterbu. I overskriften bør det stå (inngjerding av beiteareal,
gjeterbu). Det kan og vises til at andre typer inngjerding er grunndisponering, jf fjellova §
12.

I andre ledd bør det stå "Det skal krevjas at vedkomande... godgjer behovet for areal... ". At
søker har behov for arealet er et vilkår for å utvise areal og det er viktig at det kommer fram i
saksbehandlingen at dette vilkåret er oppfylt.

De to første avsnittene i merknadene bør omformuleres for å tilpasses disse forslagene. Det
er også uheldig at det i første avsnitt vises til at inngjerding av beite på grunn av rovdyrfare
er en bruksrett, mens neste avsnitt begynner med å slå fast at inngjerding av beite er
grunndisponering. I første setning i andre avsnitt bør det settes inn "... inngjerding av beite
av andre grunner en rovdyrfare er... ".

§ 6. (vilkår for utvisning av seter)
Det bør tas inn i forskriftsteksten om bestemmelsen også gjelder utvidelse av seter. SLF har i
noen saker behandlet spørsmål om utvidelse av eksisterende setervoll. Det er ingen
bestemmelser i dagens forskrift som viser hvor grensen går mellom utvidelse av eksisterende
setervoll og utvisning av tilleggsjord. For å sikre et mest mulig klart regelverk, bør det gis
bestemmelser om dette.

I § 6 andre ledd bør det stå "Det skal krevjast at vedkomande... ". At søker har et reelt behov
for seter er et vilkår for å kunne utvise seter. Fjellstyret bør derfor kreve dokumentasjon av
behovet, enten ved driftsplan eller på annen måte, i hver enkelt sak.

Ved forskriftsendringen i 2007 ble det lempet på vilkåret om melkeproduksjon for å få utvist
seter. Kommentarene til bestemmelsen kan imidlertid forstås slik at det i utgangspunktet
fortsatt er et krav om melkeproduksjon (tradisjonell seterdrift) i de tilfelle søker også skal
drive turistmessig virksomhet på setra. Unntaket som nevnes er ammekyr. SLF har merket
seg at Norges Fjellstyresamband i sin "Håndbok for fjellstyrer" s. 53 har tolket dette til at det
ikke lenger er noe krav om melkeproduksjon. SLF ber departementet i merknadene til § 6
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klargjøre hva som ligger i "utvisning til formål som går ut over rein mjølkeproduksjon... ",
jf at det i forskriften ligger et krav om husdyrhold.

I merknadene til § 6 siste avsnitt er det vist til at behov for husvære for tilsyn med beitedyr
osv. skal behandles etter seterforskriften § 25. SLF  mener denne henvisningen bør være til §
5 om rett til gjeterbu.

§ 8. (om frist til å ta setra i bruk)
SLF mener forskriftsteksten er uklar. I første ledd framgår det at utvist seter automatisk
faller tilbake til allmenningen dersom den ikke er tatt i bruk, mens i andre ledd pålegges
fjellstyret å fatte vedtak om bortfall. For å gjøre bestemmelsen klarere, bør første ledd kun ta
for seg fjellstyrets oppgaver. SLF mener det er hensiktsmessig at fjellstyret fatter vedtak om
bortfall etter å ha varslet og innhentet eventuelle kommentarer fra den som fikk utvist seter,
jf. forvaltningsloven § 17.

SLF foreslår at § 8 får slik ordlyd:
"Utvist seter må takast i bruk innan 5 år, jf fjellova§ 18 femte leddet. Når det er gått 5 år
sidan utvisninga blei gjort, skal fjellstyret sjå til at utvist seter er teken i bruk i samsvar med
føresetnadene for utvisninga. Dersom det utviste ikkje er teke i bruk innan 5 år, skal
fjellstyret ved vedtak ta stilling til om retten er falt bort og gi melding til Statskog.

I si melding til Statskog må fjellstyret  gi sitt syn på om seterbrukaren skal fjerne  eventuelle
hus eller om utvisninga skal førast  over til ein annan eigedom i samsvar med fjellova § 20
første  leddet eller§ 21 første leddet. Fjellstyret skal i slike saker innhente fråsegn frå
regional kulturminnestyresmakt.

11

Det bør videre framgå av merknadene at det er fjellstyrets vedtak som fører til bortfall av
seterretten. Hva som videre skal skje med det utviste arealet og eventuelle bygninger er en
sak for Statskog som grunneier.

§ 9. (om når setervoll skal reknast for å vere i bruk)
Det nye utvidede seterbegrepet medfører at en bruksberettiget kan få seter til andre typer
seterdrift enn melkeproduksjon. For mange kan det være aktuelt å starte med seterturisme
kombinert med dyrehold på setra. Det skal foretas en grundig vurdering av behovet for seter
og planer for drifta før fjellstyret fatter vedtak om utvisning av seter, jf. § 1.

SLF mener det er en viss motstrid mellom § 7 og § 9 hva angår driften av setra. For at setra
skal anses å være tatt i bruk etter § 7, må det være en drift i gang eller under oppbygging
som står i samsvar med seterutvisninga. For å holde setra i hevd etter § 9 er det mye mer
beskjedne krav til drift. Slik situasjonen er i dag er det ikke noe i veien for at en
seterrettshaver etter få år avvikler seterdrifta og fortsetter å benytte seteren som fritidsbolig
for familien. Ved å slå setervollen en gang i blant kan man da holde setra i bruk i svært lang
tid. SLF mener dette er uheldig. Seter som ikke er falt i det fri er en driftsbygning.
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Uansett driftsform må setra tjene den jordbruksmessige utnyttinga  av gården.  Dette bør tas
inn i  forskriftsteksten,  med henvisning til fjelloven § 2.

Kravene for at en seter skal anses i bruk bør stå i forhold til hva seteren er utvist til. SLF
viser til at det ved utvisning av seter forutsettes dyrehold på setra. Dette skulle innebære at
hvis seterbrukeren ikke lenger har dyr, slik at han ikke lenger har behov for setervollen
verken som beite eller som grunnlag for forproduksjon, kan ikke seteren regnes som å være i
bruk bare ved å høste setervollen. SLF mener derfor det bør vurderes å knytte kravet til
høsting av vollen/beite av vollen til at det som et minstekrav må være dyr på gården.

Strengere regler for når en seter anses å være i bruk kan bidra til mer dynamikk i
utvisning/frifall av setre. Avbrudd i setring i påvente av generasjonsskifte vil uansett ikke
medføre frifall av seterretten før etter 20 år, jf. fjelloven § 22.

§ 10. (om søknad om å setje opp hus)
Det bør framgå av overskriften at paragrafen også gjelder endring og utvidelse av hus. Det er
uklart hva andre ledd siste punktum viser til. For å gjøre bestemmelsen klarere, foreslår SLF
at setningen flyttes til et eget siste ledd. Det vil da være klart at både første og andre ledd
gjelder både nybygg, endring og utvidelse.

I fjerde avsnitt av departementets merknader står det "... gjere dei nødvendige vedtak...
For ordens skyld bør det forklares nærmere hva slags vedtak fjellstyret kan fatte i slike
tilfeller.

§ 11. (om hus på seter som ikkje er i bruk og ikkje fallen i det fri)
Når en seter ikke lenger er i bruk, men ikke er falt i det fri, er den i realiteten en
driftsbygning i dvale. SLF har vanskelig for å se behovet for å utvide eller bygge nytt
seterhus i denne perioden. Seterbrukere som ønsker å gjenoppta seterdriften vil kunne bygge
hus etter § 11 andre ledd. Derfor foreslår SLF at § 10 får slik ordlyd:

  "På seter som ikkje er i bruk, men som ikkje er fallen i det fri, kan seterbrukaren
halde husa ved like på ordinært vis.§ 10 andre ledet i denne forskrifta gjeld
tilsvarande.

11
  Skal seterbrukaren ta opp att seterdrifta,  kan seterhusa byggjast om eller utvidast

etter reglane i§ 10 i denne forskrifta. "
11

§ 20. (om vilkår for utvisning av tilleggsjord og sakshandsaming)
SLF er positiv til at utvisning av tilleggsjord heretter skal administreres av fjellstyret. Når
man leser overskriften til § 20 kan det oppfattes som at vilkårene for utvisning av
tilleggsjord er å finne i paragrafen. Så vidt SLF kan se er det ikke tilfelle. Vi foreslår at
paragrafen endres slik at vilkårene tas inn i forskriftsteksten.

I siste avsnitt av departementets merknader til bestemmelsen, bør det framkomme momenter
for vurderingen av søknad om tilleggsjord.

§ 23. (om frist til å ta tilleggsjord i bruk)
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SLF mener at når administrasjonen av tilleggsjord skal overføres til fjellstyret, bør
saksbehandlingen ved oppfølging av utvist seter og utvist tilleggsjord i størst mulig grad
være sammenfallende. For å sikre en ryddig saksbehandling bør fjellstyret fatte vedtak etter
forhåndsvarsel om at utvisning av tilleggsjord har bortfalt, jf. § 8.

§ 25. (oppføring av nye hus og anlegg)
Bestemmelsen er noe uklar. Det er vanskelig å lese ut fra forskriften hvilken vurdering
fjellstyret skal foreta for å avgjøre når gjødselskum og felles driftsbygning er en bruksrett.
SLF foreslår at § 25 andre ledd skrives om:

"Jordbrukar som har fått utvist seter eller tilleggsjord kan få utvist areal til gjødselskum når
dette er nødvendig for drifta av eigedom med allmenningsrett. Fjellstyret kan og gi brukarar
som samarbeider i felles drift rett til tomt til felles driftsbygning når dette er nødvendig for
drifta av eigedomane. "

Statskog kan etter § 25 tredje ledd gi tillatelse til utnytting av "andre ressursar". SLF mener
det bør klargjøres om dette omfatter turisme.

Det bør også tas inn i forskriftsteksten at bestemmelsen også gjelder endring og utvidelse av
eksisterende hus.

I andre avsnitt i merknadene til bestemmelsen nest siste setning står det at fjellstyret "kan "
sette vilkår om hva som skal skje med anlegg og hus ved opphør av driften. SLF mener det
her bør stå at fjellstyret -skal"  sette vilkår om opphør av bruk og fjerning av anlegg når
disse ikke lenger er nødvendig for drifta, samt andre vilkår som for eksempel plassering av
anlegg, størrelse og standard og tilpasning til terrenget. I siste setning har departementet lagt
opp til at Statskog inntil videre skal ha søknader om hus og anlegg til uttalelse før fjellstyret
fatter vedtak. SLF mener Statskog bør høres i alle slike saker.

§ 26. (sakshandsaming i fjellstyret)
Seterforskriften og tilhørende rundskriv er utgangspunktet for saksbehandlingen etter
fjelloven. Saksbehandlingen skal følge forvaltningens regler for enkeltvedtak, men det er
ikke alle fjellstyrene som har fast ansatte med god kjennskap til forvaltningsloven. I dag er
det saksbehandlingsbestemmelsen i seterforskriften, forskrift av 8. juni 1983 nr. 1257 om
forhåndsvarsel og Fjellstyrehåndboka (utgitt av Norges Fjellstyresamband) som er rettet
spesielt mot fjellstyrene og fjellova.

SLF mener det er uheldig at regler og informasjon om selve saksbehandlingen er så lite
tilgjengelig. Den foreslåtte § 26 og forskriften om forhåndsvarslig gir lite informasjon om
praktisk saksbehandling. Fjellstyrehåndboka gir en kort, men ikke tilstrekkelig gjennomgang
av de viktigste reglene, men SLF mener uansett dette er informasjon som bør komme til
fjellstyrene fra departementet.

Forskriftens § 26 bør vise konkret til de viktigste reglene i forvaltningsloven. I dag viser
bestemmelsen kun til at reglene gjelder, uten å si hvilke regler dette er. Det kan med fordel
vises til at fjellstyret har plikt til forhåndsvarling etter forvaltningsloven § 16, utredningsplikt
etter M. § 17, krav til skriftlighet etter i M. § 23, plikt til begrunnelse i M. § 25 osv.
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Det bør utdypes i forskriften og i merknadene i hvilken grad forvaltningsloven gjelder for
fjellstyrets arbeid, for eksempel når fjellstyrets vedtak er enkeltvedtak, når det skal
forhåndsvarsles og til hvem osv.

SLF foreslår videre at forskrift av 18. juni 1983 nr. 1257 oppheves. Plikten til
forhåndsvarsling framgår direkte av forvaltningsloven og forskriften gir i svært liten grad
utfyllende bestemmelser til forvaltingsloven. Med en egen forskrift tar man fokuset bort fra
forvaltningsloven og de andre reglene der. Det kan blant annet være misvisende at
forskriften av 1983 omhandler forhåndsvarsling uten at det sies noe om når det skal
forhåndsvarsler. Det bør heller tas inn i departementets merknader hva som er god
forvaltningsskikk.

Departementet bør også kommentere de enkelte bestemmelsene i forvaltningsloven kort i
merknadene til § 26. Alternativt kan det utarbeides et eget rundskriv om saksbehandlingen i
allmenningssaker. SLF mener det også er nyttig å vise til at tilstrekkelig utredning,
skriftlighet og grundig saksbehandling er helt nødvendig for at klageinstansen kan ta stilling
til klagen på rett grunnlag. SLF har flere ganger opplevd at opplysninger som er lagt til
grunn av fjellstyret før vedtak ble fattet ikke er å finne i saksdokumentene når saken har gått
videre som klagesak. I flere saker har SLF også måtte oppheve vedtak fordi saken ikke har
vært godt nok utredet. Som klageorgan er SLF varsom med å overprøve fjellstyrets skjønn,
men når saken ikke er tilstrekkelig opplyst når den kommer som klagesak, er det vanskelig å
ivareta oppgaven som klageorgan på en god måte.

Departementet har i merknadene til § 26 lagt opp til at alle klager skal sendes SLF via
Statskog. SLF mener dette er unødvendig i de tilfellene der Statskog allerede har uttalt seg i
saken eller Statskog er klager. For klageinstansen er det tilstrekkelig at det framkommer av
saksdokumentene at Statskog har hatt anledning til å uttale seg under saksgangen.

§ 33. (dispensasjon)
SLF ser ikke behovet for en egen dispensasjonsbestemmelse. Dersom denne blir stående, bør
"... og innafor dei rammer fjellova set " strykes. Det sier seg selv at forskriften ikke kan
dispensere fra fjellova. Det bør videre vises til et eksempel på en situasjon der departementet
mener det kan være aktuelt å dispensere fra forskriften.

SLF deltar gjerne på et møte om forskriften.

Med hilsen )
for Statens landbruksforvaltning
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