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Full seier til Vestre Slidre
landbruksministeren roser fjellstyret for initiativet
En seter i statsallmenningen regnes for å
være i drift sjøl om
fôret høstes for salg,
dersom salget er en
del av den jordbruksmessige drifta på
eiendommen.
torbjørN MoeN
torbjorn@avisa-valdres.no

91851470

VeStre-SLIDre: Fjellstyret i Vestre Slidre fikk i går tilbakemeldingen fra Landbruks- og matdepartementet som de har ventet på en
stund. Brevet gir en viktig avklaring
på hvordan lovverket for støler i
statsallmenningen skal tolkes. Avklaringen har konsekvenser for
mange bruk og støler i både Vestre Slidre og Øystre Slidre. Uenigheten har stått omkring hvordan
«seterforskriften» skal tolkes i den
praktiske hverdag. Spørsmålet som
fjellstyret har bedt om en avklaring
på, er hva som skal til for at «en seter skal reknast for å vere i bruk».

– Dette er ei sak som
har opptatt meg lenge,
og all ære til fjellstyret
i Vestre Slidre som
har tatt den opp.
Trygve SlagSvold vedum

Forskjellig lovtolking

Det har vært avholdt flere møter
omkring denne problematikken,
og i august var en delegasjon fra
Landbruksdepartementet med
statssekretær Harald Buttedahl
på todagers besøk i Vestre Slidre
der fjellstyreleder Kjell Strand var
vert. Med var også blant anna lederen av Norsk Fjellstyresamband,
Jan Borgnes. Statssekretæren sa
til avisa Valdres etter besøket at de
hadde fått nyttige innspill til at departementet kunne komme med
en avklaring i løpet av høsten. I går
kom meldinga som gir Vestre Slidre full seier for synet sitt. Stølene
blir regna for å bli holdne i hevd
når fôret blir høsta for salg.

Medhold

Loven sier i dag at frifallsperioden på 20 år begynner å løpe fra

Nyttig stølsbesøk: I august var statssekretær harald buttedahl (t.v.)frå Landbruksdepartementet på besøk hos fjellstyreformannen i Vestre Slidre,
Kjell Strand, sammen med blant anna lederen i Norsk Fjellstyresamband, Arnodd Lillemark (t.h.), her fra stølen til Anne berit og Kjell Strand i Flisøyne på
Nøsen. Landbruksminister trygve Slagsvold Vedum (innfeldt) sier at praksisen fram til i dag har vært helt forgæli, derfor endrer departementet nå syn.
Foto: Helge gudHeim

den dagen stølen ikke lenger er i
aktiv bruk. Når perioden er utløpt, faller setra i det fri. Det er
tolkningen av hva som ligger i
formuleringen «i bruk» som har
skapt kontroversene.
Statens landbruksforvaltning
(SLF) har på sin side forutsatt
at garden setra ligger til har en
egen besetning som enten beiter eller fôres med graset fra
setra. Vestre Slidre Fjellstyre,
med støtte fra Norges fjellstyresamband (NFS) og Norges Bondelag, har vært uenige i denne
tolkningen. Vestre Slidre Fjellstyre har hevdet at en seter er
i bruk også når fôret høstes for
salg, dersom salget er en del av
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den jordbruksmessige drifta på
eiendommen. Departementet
gir altså fjellstyret medhold i at
det er denne oppfatningen som
skal legges til grunn for tolkningen av seterforskriften.

Sendes på høring

For å gjøre det klarere at det ikke
skal være nødvendig med egen
besetning for at setra skal kunne
anses å være i bruk, vil departementet sende på høring et forslag
til endring av seterforskriften § 9.
Så lenge setra høstes som en del
av foretakets vanlige jordbruksproduksjon, vil departementet
foreslå at frifallsperioden ikke
skal begynne å løpe.

– Bra for grasproduksjonen
Det er en fornøyd landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum
avisa Valdres får kontakt med i
går.
– Dette er ei sak som har opptatt meg lenge, og all ære til fjellstyret i Vestre Slidre som har tatt
den opp. Matsikkerhet og landbruk over hele landet er et overordnet mål i norsk landbruks- og
matpolitikk. For å øke produksjonen av mat fra norsk landbruk, må
ressursene tas i bruk der de finnes. Det skal legges til rette for variasjon i bruksstruktur, med både
små og store bruk. I Norge har vi

lite matjord i forhold til innbyggertallet, men store gras- og beiteressurser. Vi legger derfor vekt
på bruk av nasjonale ressurser
som grovfôr og beite, sier ministeren.
– Poenget mitt i denne sammenhengen er at det er viktig å
holde i hevd eksisterende arealer egna til grasdyrking, også i
statsallmenningene. Bruk av arealressursene vil også hindre gjengroing og bidra til produksjonen
av miljøgoder som kulturlandskap og biologisk mangfold, sier
Slagsvold Vedum.
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