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SØKNAD OM OVERFØRING AV SETER PÅ GOPOLLEN, 194/1/93 

 

Vedlegg:   
Brev fra Hedvig Amrud 7. mars 2014.  

Uttale fra Statskog i brev 31. mars 2014. 

 

Saksframstilling: 
 

Som eier av gårdsbruket Solberg i Fåvang, gnr. 148 bnr. 13, søker Hedvig Amrud om 

overføring av tilhørende seter, gnr 194 bnr. 1 fnr. 93, til gårdsbruket Søre Hågen, gnr. 150 

bnr. 1.  

 

Søker og ektefellen Knut Amrud har vært eiere av Søre Hågån fra 1978 til 2001 og jorda til 

Solberg (148/13) har i alle år vært drevet av familien til eget bruk. Ekteparet overdrog i 2001 

Søre Hågån til sønn og svigerdatter Håvard og Laila Amrud, som driver forproduksjon til 

egen besetning med mjølkeku og sau.  

 

Hedvig Amrud har søkt kommunen om fradeling av dyrket mark fra bruket Solberg, som også 

er ønsket overført til Håvard og Laila Amrud.  

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Saken omhandler deling av gardsbruket Solberg, som ved godkjennelse av kommunen 

medfører at fjellstyret i utgangspunktet må ta en vurdering av om bruket lenger er en 

jordbruksmessig enhet. Mye taler for at det ikke blir tilfelle, og dermed mister Solberg sin 

seterrett, jf. § 2 andre ledd i fjelloven. Av seterforskriftens § 16 skal da setra i utgangspunktet 

lyses ut til andre som har behov for seter.  

 

I dette tilfelle har setra blitt brukt av et annet gårdsbruk i familien i over 30 år, og ønsker å 

overta seterkvea og seterhuset som forgrunnlag for egen drift på Søre Hågån. Eiendommen 

drives med mjølkeproduksjon og sauehold. Pr. 1.1.2014 var det 25 mjølkekyr, 34 øvrige 

storfe, 54 voksne sau over 1 år og 26 sau under 1 år på eiendommen. Disponibel mjølkekvote 

på eiendommen er 163 711 liter, herav 99 918 liter leid. Søre Hågån har egen seter på 

Gopollen, gnr. 194 bnr. 1 fnr. 91, og begge setrene utgjør en betydelig del av 

ressursgrunnlaget til eiendommen (totalt ca 70 daa dyrka mark).  

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  30.4.2014 

Arkiv nr.: 323.2 

Sak nr.: 16/14 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Det anbefales en overføring av seter 194/1/93 til gårdsbruket Søre Hågån (150/1), jf. § 20 i 

fjelloven, første ledd; Seter i statsallmenning kan med samtykkje frå fjellstyret overførast til 

bruk for ein annan eigedom som har rett til seter i allmenningen. 

 

 Statskog har uttalt seg positivt til en slik løsning.          

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre godkjenner med hjemmel i § 20 i fjelloven søknad om overføring av seter 

194/1/93 fra Solberg (148/13) til Søre Hågån (150/1). 

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 

sendes Ringebu fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i 

sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 

Kopi:  
Statskog SF, postboks 174, 2402 Elverum.  

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Kommunevegen 1, 2647 Vinstra 

 

 

 

 


