Hagensetra
N 63.41.289, Ø 09.59.875, 244 moh. Tilhører Selnesbrygga 147/7

Lærer Edvard Hov skrev ved registreringen av setre i Stjørna i 1934: Nr.73 Hagensetra ligger noe sør for 67
Dalasetra, ca 200 moh. Nedlagt 1915.
Da Selnes søndre ble delt mellom brødrene Iver og Nils i 1796 er ingen seter nevnt, men jeg vil tro de bygde
hver sin seter etter at de fikk skjøte på hver sin gård, for da gården etter Iver ble delt mellom 3 søsken i 1838
er det nevnt at de skulle drifte seteren sammen. Setra ligger vest for Bekkakrokan og ble nedlagt tidlig på
1920-tallet. Ottar Stallvik kjøpte seterbua i 1932, rev den og satte den opp ved Andortjernene som hytte,
hvor den står i dag. Denne hytta eies nå av Einride Husby.
Ved taksering i 1863 hadde Selnesbrygga 41 mål dyrkajord, derav 12 mål åker. Jorda var god og sandholdig
og lå i to deler, som ikke var langt fra hverandre og lå delvis i sørhall. Enga utgjorde 4 mål, til dels myr, men
det var ingen utslått. Bruket hadde andel med lnr 292-295 i 150 mål dyrkbar jord i hamnegangen. Det ble
sådd 5/8 tønne bygg, 3 tønner havre og satt 4 tønner poteter, noe som ga ei avling på 6 tønner bygg, 18
tønner havre og 24 tønner poteter. Det ble avlet 45 lass høy som skulle fø 1 hest, 5 kyr og 12 småfe. Bruket
hadde tilstrekkelig hamnegang, men den var fjellendt og vanskelig å benytte.
Ved jordbrukstellingen i 1918 var Ove
Kristian Hagen eier av gården. Det var da et
jordbruksareal på 129 dekar og en besetning
på 2 hester, 3 unghester, 6 kyr, 5 ungdyr, 2
avlsgriser, 12 sauer og 17 høns. Ut fra
husdyrholdet er det naturlig at det ikke var
seterdrift lenger. Det ble satset på kyr og med
levering av melka til meieriet i Sørfjorden.
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