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Sakstittel:

Kvannlia seter

Saksbehandlers
kommentar:
Fjellstyret fikk først høre om tilstanden ved Kvannlia seter etter tips fra
turgåere i juli i år. Bildene viser delvise og helt nedfalne bygninger.
Bygningene og setervollen rundt, tyder på at setra har ligget ubrukt i en lang
periode.
Statskog anbefaler at Kvannlia seter vedtas falt i det fri, og videre at setra
ryddes og fjernes på grunn av bygningenes dårlige standard.
Etter fjelloven § 22 2. ledd faller retten til utvist seter bort dersom setra ikke
har vært i bruk i et sammenhengende tidsrom på 20 år. Etter seterforskriften § 9
regnes setra for å være i bruk dersom setervollen blir høstet, eller er inngjerdet
og blir brukt som beite som en del av den jordbruksmessige driften på
eiendommen som setra ligger til. Likeledes er det et krav at bruken skjer ut fra
det bruket som setra hører til. Seter som leies bort regnes ikke for å være i bruk.
Det er fjellstyret som i første instans skal foreta en vurdering av hva som skal
skje med en seter som er falt i det fri. Av dette følger også at fjellstyret må
foreta en vurdering av om en seter har falt i det fri eller ikke.
Torpa fjellstyre sendte 24.09.2013 innehaver av setra en orientering om regler
for bruk/frifall av setrer i statsallmenning, og ba samtidig om opplysninger om
hvorvidt setra i løpet av de siste 20 år har vært i bruk.
Innehaver av setra tok telefonkontakt med fjelloppsynet 28.10.2013 vedrørende
saken og bekreftet at setra ikke har vært i bruk siden 1992, da vedkommende
overtok setra etter et jordskifte. Innehaver av setra opplyste på dette tidspunkt
at det var ønskelig å beholde setra om mulig, samt foreta en befaring av
området kommende vår for å vurdere hvilke tiltak som må foretas og
opprydding.
Seterregisterets logg viser at Kvannlia seter ikke har vært i bruk siden 1975,
uavhengig av innehaver.

Vedtak:

Kvannlia seter har ikke vært i bruk i et sammenhengende tidsrom på mer enn
20 år. Torpa fjellstyre vedtar enstemmig at Kvannlia seter vurderes som falt i
det fri etter vilkårene i § 22 i fjelloven.
Videre vedtar Torpa fjellstyre at setereier rydder setervoll og fjerner
bygningene på setra på grunn av bygningenes dårlige standard/tilstand, samt
mangel på vedlikehold.
Før endelig tidsfrist for rydding av setervoll og fjerning av bygninger fastsettes,
sendes saken til Statskog SF og regional kulturmyndighet for uttalelse, jfr. § 12
i forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning.

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven påklages. En eventuell klage skal være skriftlig
sendes Torpa fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens
dokumenter jfr. forvaltningsloven §§ 18 og 19.
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