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SØKNAD OM TILLEGGSJORD – INNGJERDING TIL BEITEBRUK 

 

Vedlegg: Brev fra Kyrre Formo, 2634 Fåvang 

 

Saksframlegg: 

 

Kyrre Formo er eier av bruket Bråstadløkken (148/5) og seter med feste nr 107 på Goppollen i 

Ringebu Østfjell statsallmenning. Formo søker om å få gjerde inn et areal i tilknytning til 

setra, til beitebruk for sau og geit. Det er snakk om ei gammel seterkve på ca 5 daa (144/1 på 

vedlagt kart), som fra gammelt av ble utvist til husmannsbruket Ivastugua. Gjerdet rundt 

denne kvea ble tatt ned i 1965 og området med feste nr 87 ble slettet i 2011.   

 

Formo har ca 15 dyr, hvorav halvparten sau og halvparten boergeit, som han ønsker å slippe 

på beite på den gamle kvea. Området er jorddekt fastmark, delvis gjengrodd med kjerr.  

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Rundt eksisterende seter tilhørende Bråstadløkken er det gjerdet inn et areal på ca 50 daa, 

hvorav 33 dda er fulldyrket, 13 daa myr og snaut 4 daa fastmark rundt seterhusene. Dyrka 

mark høstes. Omsøkt tilleggsjord blir en utviding av allerede inngjerdet areal. 

 

Det er få saker med utvisning av mindre, inngjerdet beiteareal for sau eller geit i 

statsallmenningene, men det er tidligere godkjent mindre inngjerdede arealer for beite 

innimellom eller i forbindelse med seterkveer. Gjeldende beitevedtekter for 

statsallmenningene omhandler ikke dette, men av fjellovens § 19 kan jordbruker med beiterett 

i statsallmenningen få utvist grunn som er skikket til nydyrking eller kulturbeite som 

tilleggsjord.  Seterforskriftens § 20 beskriver saksgangen ved utvisning av tilleggsjord. 

Fjellstyret gjør vedtak om utvisning av tilleggsjord, mens Statskog avgjør søknad om 

inngjerding (setter f.eks. krav til type gjerding). 

 

Søker har muntlig gitt tilbakemelding om at det i første omgang er snakk om beite, og ikke 

overflate- eller nydyrking. Det gjøres oppmerksom på at det ved ev. senere dyrking må sendes 

søknad til kommunen, for behandling etter gjeldende forskrift om nydyrking.   

 

Kombinasjon av beite med sau og geit vil pleie seterlandskapet, og inngjerding av arealet vil 

ha liten betydning for annen bruk i området. Saken er lagt frem for Statskog, som stiller seg 

positive til søknaden. Saken oversendes også kommunen for ev. merknader. 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  17.6.2015 

Arkiv nr.: 323.1 

Sak nr.: 20/15 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i seterforskriftens § 20 godkjenner Ringebu fjellstyre søknad om tilleggsjord 

for inngjerding til beite for sau og geit. 

 

2. Det tilrådes at Statskog godkjenner hensiktsmessig gjerde for beitebruken. 

 

3. Med bakgrunn i tilsendt kart og senere befaring måler fjellstyret ut beiteareal tilsvarende ca 

5 daa. 

 

4. Tilleggsjorda må tas i bruk innen 5 år, jf. § 19 andre ledd i fjelloven. 

 

 
Vedtaket kan påklages av alle med klageinteresse, jf. § 28 i forvaltningsloven. En eventuell klage 

skal være skriftlig og sendes Ringebu fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har 

rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 

 

Møtebehandling: 

 

I forkant av fjellstyremøtet ble saksbehandler onsdag 17. juni kontaktet av Tormod Pynten fra 

Fåvang. Bakgrunnen var at den omsøkte kvea er registrert med gnr 144 bnr 1 i vedlegg til 

søknaden. Det er samme gards- og bruksnr som Trosvik Øvre, som Pynten er eier av. Pynten 

etterlyste informasjon fra Statskog og Ringebu fjellstyre vedrørende tidligere behandling av 

kvea, da den i sin tid ble utvist til Ivastugua, et husmannsbruk under Trosvik Øvre. Videre 

ønsket Pynten saken utsatt til all tilgjengelig informasjon er fremlagt.    

 

Saksbehandler fremmet forslag om utsettelse av saken.  

 

 

 

Vedtak: 
 

Ringebu fjellstyre utsetter saken og gjør all relevant informasjon omkring seterkvea 

tilgjengelig for partene. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kopi: 

Statskog SF 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 

Kyrre Formo, Fåvangvegen 620, 2634 Fåvang 

Tormod Pynten, Thujordsvegen 87, 2634 Fåvang 

 


