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Lærer Edvard Hov skrev ved registreringen av setre i Stjørna i 1934: Nr.61 Kvernhusdalssetra er ikke på 

kartet. Den lå på østsiden av Årvatnet, 260 moh. Det var en alminnelig seter som ble nedlagt før 1910. Setra 

tilhørte Fessdalsmoen som i dagligtale ble kalt Kvennhusdalen. 
Plasseringen på kartet stemmer ikke med beskrivelsen til Hov. På kartet er setra plassert rett nord  og ca 700 

m fra Storårevatnet. Hyttene ved vatnet sees i nede tit høyre på kartet. 

I 1885 fikk Arnt Larsen Pevik skjøte på Kvernhusdalen og drev gården til omkring 1905 da Kristian Jensen 

Fiksdal overtok. Det er slekta etter han som hadde gården til Anita og Ricard Hansen overtok gården i 2006. 

Seterdrifta tok nok slutt her også når det ble for tungvint å ha dyra så langt fra gården. Det var muligheter for 

beite i utmarka nær gården og enklere med å foredle melka i den grad det ble noe til overs. Det var store 

familier på de fleste boplassen i Fessdalen i første halvdel av 1900-tallet. 

I 1865 ser ut til å ha vært godt rustet med matforsyning, for de hadde 1 hest, 6 kyr, 18 sauer og 14 geiter, og 

i jorda ble det sådd ei tønne bygg, halvannen tønne havre og satt 5 tønner poteter. Ti år senere, i 1875, var de 

tilsvarende talla1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 15 sauer, 8 geiter og 1 gris.  

Matrikuleringskommisjonen av1863 oppfører Lars Olsen som bruker av lnr 287d Fessdalsmoen med skyld 

21 skilling. Det var 14 mål dyrkajord, derav 5 mål åker. Jorda besto av sand og leir, var bakket og lå i 

vesthall. Naturlig eng utgjorde 20 mål. Fra seter og utslåter ble det høstet 12 lass høy. 13 mål kunne dyrkes. 

En utsæd på ¼ tønne bygg, 1½ tønne havre og 5 tønner poteter ga ei avling på 3 tønner bygg, 5 tønner havre 

og 18 tønner poteter. Til sammen 24 lass høy skulle gi vinterfôr til 1 hest, 3 kyr og 6 småfe. Hamnegangen 

var god og tilstrekkelig. Det var noe skog til husbruk, men ikke til salg. 


