
Gamle Nilssetra 
N 63.40.576, Ø 09.59.168, 277 moh. Tilhører Selnes 147/6 

 
 

Lærer Edvard Hov skrev ved registreringen av setre i Stjørna i 1934: Nr.72 Gamle Nilssetra er noe sør for 

67 Gamle Dalasetra og ligger ca 200 moh. Nedlagt rundt 1912, bygd for ca 35 år siden i Rissa herred. 

Hov har slått sammen den gamle og nye Nilssetra i sin omtale. Leif Ersøybakk har kommentert historia til 

setra slik: «Jeg tror dette er setra til Nils, bror av Iver, og at brødrene bygde ganske nært hverandre. Ifølge 

Jon Selnes er dette tomta etter Hagensetra, og at det ble for vått når det regnt og derfor flyttet Ove eller Ole 

Hagen opp på brinken der tomta er i dag. Jeg tror John Selnes forveksler dette med flyttingen av 

Anderssetra. Allerede på 1970 tallet spurte jeg flere av de eldste på Selnes om de visste hvilken seter som 

har stått der, men ingen visste om denne setertomta, heller ikke John da jeg spurte han. Da den daværende 

eier i 1872 måtte selge halve gården grunnet dårlig økonomi, vil jeg tro setra ble nedlagt i den tiden. Husa er 

borte.» 
 

Matrikuleringskommisjonen av 1863 oppfører Hans Kristian Møller som bruker. Bruket hadde 47 mål 

dyrkajord, derav 11 mål åker. Jorda var myrlendt og vassjuk og lå i nordhall. Englandet utgjorde 5 mål, og 

det var ingen utslått. 5 mål kunne dyrkes, og det var dessuten andel i dyrkbar jord. Det ble sådd ¾ tønne 

bygg, 3 tønner havre og satt 5 tønner poteter. Bruket kunne fø 1 hest, 5 kyr og 16 småfe. Det var tilstrekkelig 

hamnegang, men den var fjellendt og vanskelig å benytte. 
 

Setra tilhørte Selnes 147/6 som ble eid av Johan Nilsen Selnes (sønn av Nils Tøndervik) fra 1886 til 1940 da 

hans sønn Nils Johansen Selnes overtok. Ved jordbrukstellingen i 1918 var det et areal på 53 dekar 

dyrkajord og ei besetning på 1 hest, 1 unghest, 4 kyr, 1 ungdyr, 3 sauer, 8 geiter og 10 høns. Her var det 

naturlig å ha seter for geitene, så derfor ble den Nye Nilssetra bygd i 1900. Her også er vel årsaken til 

nedleggelsen at det ble mer lønnsomt og lettvint å levere melka til meieri. 

 
 


