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Sak 32/21. 

 

Feste nr. 124 Rønningen seter status. 
 

Rolf Nyman eier av seter på feste 124 har søkt Statskog om grensejustering av seterkvea, slik 

at alle bygningene på setra kommer innenfor festet areal. I den forbindelse ønsker Statskog at 

Fjellstyret bestemmer status på setra, dvs. om den regnes for i bruk eller om den har falt i det 

fri.  

 

VURDERING: 

 

I Fjellovens § 22 der det heter: 

 

Rett til oppteken seter med setervoll og tilligjande kulturbeite fell bort: 

 

1. Ved oppgjeving utan atterhald. 

2. Når setra i et samanhengande tidsrom av 20 år ikkje har vore i bruk som seter. 

 

Å være i bruk i denne sammenheng innebærer at setervollen er inngjerdet og blir høstet eller 

benytta til beite ut fra det gårdsbruket setra tilhører. Om jorda er leid bort eller benyttes av 

annen bruker regnes dette som ikke i bruk ut ifra gårdsbruket.  

 

Et vesentlig element er at det har vært jordbruksmessig drift på bruket setra er knyttet opp 

imot de siste 20 årene. Nymann har pr. telefon informert om at han hadde egne kalver på kvea 

i 2004. 

 

Setra har tidligere vært behandlet sist i sak 34/03 og 41/03. Der ble frifallsvedtaket påklaget 

og klager fikk medhold, bla. med bakgrunn i at han fra 2003 skulle høste kvea selv til inntekt 

for gårdsbruket.  

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre vedtar følgende status på Rønningen seter feste nr. 124. Setra er ikke i 

bruk, men faller ikke i det fri før i 2024. Vedtaket er gjort med bakgrunn i fjellovens § 

22. Fjellstyret har ingen innvendinger til omsøkt grensejustering, slik at alle bygningene 

på setra kommer innenfor det festede arealet. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

 

Kopi: 

Statskog SF 

Landbrukskontoret for Sel og Vågå 

Rolf Nyman 
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