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Saksframstilling: 
 

Vekkom saugjeterlag ønsker ny sanke- og beredskapskve i Åsdalen. Lagets beiteområde 

omfatter ca 170 000 daa, hvorav omtrent halvparten i Ringebu østfjell statsallmenning. Etter 

nedgang i antall vinterforet sau til midten av 1970-tallet, har trenden snudd, og i dag slippes 

det 3 800 sau og lam på beite om sommeren.  

 

Det vises til at eksisterende sankekve, inntil seterkve på Åsdalsetra, ikke lenger er egnet til sitt 

bruk. Den er for liten til antall sau som slippes i området. Den ligger i en skråning mot myr og 

midt i råket fra Åsdalsetra til Storfjellsetra. Det er store problemer med sanking og lasting av 

sau, da de to parkeringsplassene i enden av veien er mye brukt av turgåere, jegere og fiskere. 

Det vises videre til økende rovdyrpress og behov for en større kve for samling av dyr ved 

angrep.  

 

Det er planlagt ei ny kve nordvest for den eksisterende, noen hundre meter lenger opp i dalen.  

Det blir opparbeidet plass for opplasting av sau ved søre del av kvea. Ny saltplass etableres i 

nordre enden av kvea, der det også er tenkt ei felle til å fange sau under sank. Vann til sau blir 

hentet fra en bekk nord for kvea, ved å legge en slange med naturlig fall.  

Størrelsen på kvea er ca 300 x 100 meter. 

  

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Etter seterforskriften § 5 kan jordbruker med beiterett i statsallmenning få utvist areal til 

inngjerding. Søknad skal sendes til fjellstyret, som legger fram saken for kommunen, Statskog 

SF og eventuelt allmenningsstyret i skogsområder. Fjellstyret avgjør beiteareal. Statskog 

avgjør inngjerding, etter anbefaling fra fjellstyret. 

 

Representanter fra gjeterlaget, fjellstyret og Statskog var sommeren 2018 på befaring i 

området, og det er tydelig behov for utbedringer. Det er trangt og kronglete ved eksisterende 

kve, og den planlagte plassen vil gi en bedre logistikk under sankinga. Området langs 

nordsida av vegen er preget av hardbakke i svakt hellende terreng, og er godt egnet for 
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etablering av kve og opplastingsplass. Det kan bli nødvendig med noe rydding av gjerdetrase i 

øvre kanten, men området er preget av mye åpen grasmark.  

 

Det anbefales at fjellstyret godkjenner søknaden fra saugjeterlaget.  

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre godkjenner søknad fra Vekkom saugjeterlag om ny sanke- og 

beredskapskve. Fjellstyret oppretter avtale på utvisningen av arealet og anbefaler Statskog å 

godkjenne bruk av tradisjonelt nettinggjerde for sau. Eksisterende kve og saltplass skal 

fjernes.  

 

Saken legges ut til offentlig gjennomsyn med frist for merknader 24. mai 2019. Dersom ingen 

har merknader til saken, er vedtaket endelig. 

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

 

Kopi:  
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 

Statskog SF 

Allmenningsstyret Imsdalen 

 

 

 

 


