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Landbruksfaglig uttalelse på søknad om tillatelse til tiltak seterhus og - fjøs på
gnr 144 bnr 2

Saksopplysinger:
Lars Borren, Hessdalen søker om påbygging av seterhus samt tilflytting av eksisterende
fjøsbygning. Fjøsbygningen står i dag på eiers driftssenter 144/2 i Hessdalen. Dette har
fungert som sommerfjøs tidligere, men brukes i dag kun som lager på gården.
Påbygget på seterhuset skal bygges på med eksisterende tømra sommerstue. Tilbygget vil
utgjøre vel 1/3 av størrelsen av dagens seterstue.
Eksisterende seterstue på denne vollen ble av eier bygd i 1988. De opprinnelige
seterbygningene var på den tid nedfalls og delvis borte.
Formålet med tiltaket er først og fremst å skaffe vollen en driftsbygning, da dette er
utgangspunkt for utmarksbeite til beitedyra på bruket. Borren driver landbruksproduksjon
med pr dd. ca 40 vinterfóra sau, og har denne setervollen som hovedplass for nødvendig
tilsyn med utmarksbeitet. Fjøset skal nyttes til lager for nødvendig gjerdeutstyr, grinder,
saltstein osv. samt kan huse syke dyr om nødvendig.
For å kunne drive tilsyn hele beitesesongen ser eier seg nødt til å skaffe seg større plass for
eget opphold/tilsynspersonell. Dagens seterstue er noe liten, og for å kunne være beboelig
over tid trengs noe større plass til kjøkken og matlager. Det er ønskelig å kunne oppholde
seg over lengre perioder i området der dyra befinner seg i beitesesongen.

Konklusjon:
Begge bygningene har til formål landbruksproduksjon.
Når det gjelder kulturlandskapet kan man ikke se at den planlagte bygningsmassen skal
kunne påvirke områdets seterlandskap på en negativ måte, slik den er planlagt satt opp. Den
vil ikke framstå som en nyere hyttebebyggelse, som ville ha vært negativt for seterlandskapet
her. Den bidrar til å styrke seterlandskapet med både seterhus og -fjøs i aktiv drift. Dette er
brukets forlengelse av driftsapparatet ut i utmarka med tilknyttet beiterett.
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