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Lærer Edvard Hov skrev ved registreringen av setre i Stjørna i 1934: Nr.46 Nordsetra er på kartet og ligger ved 

Nordsetervatnet, 130 moh. Setra ble nedlagt for 40-50 år siden. Eiendommen ble skyldsatt fra Mælan 155/1 i 1900 

under navnet Nordsetra 155/3  

Stedet Nordsetra har en lang historie. I 1708 ble Erlend Seter innstevnet av forvalteren på Austrått for ulovlig å ha slått 

8 lass høy. Samme året ble det bevitnet at stedet var ubrukt og hadde ligget «under fefot» i 14 år. I 1728 var det ikke 

hus på stedet, men i 1796 var stedet bebodd av Arnt Olsen. Ved folketellingen i 1801 bodde Ellen Jonsdtr og Arnt 

Olsen med familie i Nordsetra. De kom fra Åfjord og har en stor slekt etter seg i Stjørna og sønnen Hans Arntsen 

Holvatnet var en av de første fastboende i Holvatnet. 

Det var flere eiere av Nordsetra og de eide også Rødsjøen, men de bodde ikke der, men dreiv skogen. I 1809 fikk Nils 

Olsen Mælan skjøte på Nordre Rødsjø med Rødsjøsetra. Denne Rødsjøsetra var Nordre Rødsjøseter som senere fikk 

navnet Nordsetra. Dermed ble Nordsetra en del av Mælan 155/1. 

I 1900 ble Nordsetra fradelt Mælan og fikk bnr. 3. I 1913 

fikk Karl Ludvik Kristiansen Nordsæter skjøte på 

eiendommen og sammen med kona Jørgine Ovedie 

Ovesdtr Aune fikk de 8 barn og to av sønnene Ove og 

Andreas fikk fradelt egne bruk, mens yngstesønnen 

Leonard overtok heimgården. I dag er hans sønn Kai 

Nordsether eier av gården Nordseter 155/3. 

I 1863 var Paul Hansen Mælan eier av Mælan 155/1 og da 

ble Nordsetra brukt som seter.  I følge 

Matrikkelkommisjonen var hamnegangen i setermarka 

fortrinnlig. Det var nok brensel. På setra kunne det høstes 

20 lass høy. Ved folketellingen i 1865 hadde Mælan 155/1 

en besetning på 1 hest, 8 kyr, 16 sauer og 6 geiter.  

 


