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Sakstittel:  Kvannlia seter 

 

Saksbehandlers 

kommentar:  Det vises til vedtak i sak 39/13 om frifall av Kvannlia seter, hvorpå Torpa 

fjellstyre enstemmig vedtok at Kvannlia seter vurderes som falt i det fri etter 

vilkårene i § 22 i fjelloven. I samme sak vedtok Torpa fjellstyre at saken 

oversendes Statskog SF og regional kulturminnemyndighet for uttalelse, jf. § 

12 i forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning.  

 

Statskog SF sendte følgende uttalelse pr. e-post 02.12.2013: 

«Seterbygningene på Kvannlia seter er svært forfalne, og det vil være en omfattende 

prosess å heve bygningenes tilstand til et brukbart nivå. Slik situasjonen er nå utgjør 

bygningene en risiko for beitedyr. Statskog anbefaler derfor at bygningene bør ryddes 

ned og fjernes. Dersom fjellstyret gjør slikt vedtak vil Statskog etter seterforskriftens 

§ 13 følge opp saken og eventuelt sette frist for rydding.» 

 

Oppland fylkeskommune ved Kulturarvenheten sendte følgende uttalelse pr. e-

post 02.12.2013: 

«Oppland fylkeskommune ved Kulturarvenheten støtter fjellstyrets vedtak av 

13.11.2013. Vi har ingen øvrige merknader i saken.» 

 

I henhold til § 13 i forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning 

avgjør fjellstyret om hus eller anlegg skal fjernes eller ikke. Når et slikt vedtak 

er endelig har Statskog SF ansvaret for videre oppfølging. 

 

I møtet:  Fjellstyret anser det som beklagelig at rettighetshaver av Kvannlia seter ikke 

virker interessert i å ta vare på bygninger eller innhold, samt det faktum at det 

ikke er pågang eller etterspørsel fra andre som kan være interessert i å overta 

eller sette i stand setra.  

 

Vedtak:  Torpa fjellstyre vedtar enstemmig at hus og anlegg ved Kvannlia seter skal 

fjernes, setervoll skal ryddes og gjerder tas ned. Området skal ryddes og stelles 

slik at det ikke utgjør noen videre fare for husdyr og folk. 

 

Kopi:  

Erland Jørstad, Øvre Jørstad, 2625 Fåberg 

Statskog SF v/Håvard Lucasen, Storgt. 64A, 2615 Lillehammer 

Organ   Saksbehandler Møtedato  Arkivnr. Sak nr. 
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