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Søknad om kjøp av setereiendom i Torpa Statsallmenning
Søker med dette dokument Statskog om kjøp av setereiendom/tilleggsjord som er utvist til
bureisningsbruket Forset, gnr 91 og bnr 3 i Nordre Land kommune den 16.02.2010.
Denne eiendom er tinglyst
Setereiendommen ligger i Torpa Statsallmenning i Nordre Land kommune.
Litt bakgrunnsstoff:
Vi kjøpte småbruket Forset i Skartlibygda i 2002, og begynte med storfehold. Vi begynte en
tid senere å søke om seter/tilleggsjord i Torpa Statsallmenning, da vi manglet beiter til en god
del av dyra vi kjøpte inn. Vi møtte mange hindringer på vegen, men til slutt fikk vi endelig
utvist område til seter i 2010. Det skal da også påpekes at vi fikk et fint område å begynne på.
All honnør til de som bestemte dette. Vi har bygget ny tømmerkoie på 43 kvm og har gjerdet
inn ca 100 dekar til setervoll som ble utvist. Vi har begynt med overflatedyrking på en del av
området. Vi har til nå brukt betydelig med penger på bygging, gjerding og maskinarbeider. Vi
har en besetning på ca 65 til 95 dyr av type Highland Cattle.
De siste to år har vi hatt ca 65 dyr på setra og i utmarka på sommertid. På denne årstida er det
mange turister i fjellet, og mange stopper og ser på dyra våre. For mange er det første gang at
de ser Highland Cattle. Dette synes de fleste er veldig stas.
Når vi tenker på de neste generasjoner som skal bestemme seg for å jobbe med jordbruk og
dyrehold, så tror vi at det er vesentlig at vedkommende eier området som skal brukes til dette
formålet. Dette blir, kan hende, det som avgjør om turister og andre kan få se beitende dyr i
fjellandskapet senere. Vi har også erfart at det har vært en viss praksis i Torpa
Statsallmenning for å selge setereiendom og hytte, til og med der hvor setra ikke blir brukt til
husdyrhold. Dette gir oss håp om at dere i Statskog ser på denne søknaden om kjøp av
o verne vn te seter med positive øyne.
Håper på et svar fra dere som ender med en kjøpsavtale.
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