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SØKNAD OM INNGJERDING TIL BEITEBRUK - IVASTUGUKVEA 

 

Vedlegg: 

  

- Brev fra Tormod Pynten 24. juni 2015. Klage på vedtak 20/15. 

- Brev fra Tormod Pynten 27. Juni 2015. Søknad om inngjerding og opprydding av 

Ivastugukvea. 

- E-post fra Kyrre Formo 9. juli 2015. Ivastugukvea Gopollen 

 

Saksframlegg: 

 

Fjellstyret behandlet i sak 20/15 søknad om inngjerding av Ivastugukvea på Gopollen. Kyrre 

Formo, eier av bruket Bråstadløkken (148/5) og seter med feste nr 107 på Goppollen, hadde 

søkt 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.   

 

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.    

 

Saken ble utsatt i påvente av at all informasjon vedrørende kvea skal gjøres kjent for partene. 

Av sak 20/15 går det fram at kvea ble slettet fra kommunens festeregister i 2011. Dette med 

bakgrunn i brev fra Statskog til Ringebu kommune 11. oktober 2011 (se vedlegg). Kvea falt i 

så måte i det fri.     

 

Fjellstyret har i brev Fra Tormod Pynten 24. juni 2015 mottatt skriftlig klage på fjellstyrets 

vedtak i sak 20/15. Det vises blant annet til at Pynten i befaring med Statskog allerede i 2013 

ytret ønske om å rydde og gjerde inn at kvea. I nytt brev av 27. juni 2015 søker Pynten om 

inngjerding og rydding av kvea, som i sin tid ble utvist til Ivastugua. Kvea ønskes i sin helhet. 

Pynten presiserer at deler av kvea allerede er gjerdet inn av Formo, og dette kreves tilbakeført 

eller kompensert.  

 

Formo gir tilsvar vedrørende allerede inngjerdet område i e-post til fjellstyret 9. juli 2015.  

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  17.6.2015 

Arkiv nr.: 323.1 

Sak nr.: 26/15 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Det synes i denne saken som at Pynten, som eier av Ivastuguselet med tidligere tilhørende 

kve, ikke har blitt opplyst om sletting av festet på kvea. I og med at det foreligger to søknader 

om bruk av samme kve bør fjellstyret ta saken til ny behandling. 

 

I brev til søkerne 4. juli er de underrettet om videre behandling av saken.  

Saksbehandlers merknader: 

 

Tormod Pynten, styreleder og daglig leder i fjellstyret var 6. august på befaring på kvea. 

Arealet er gjengrodd med veier, einer og delvis bjørk og gran. Området kan fint ryddes men 

det er trolig ikke hensiktsmessig å nydyrke.   

 

Pynten driver aktivt jordbruk med sau og ønsker å gjerde inn kvea for vanlig beite for husets 

dyr. Fra før har Pynten inngjerdet ca 43 daa rundt trosvik seter (144/1), hvorav 8,5 daa 

fulldyrka, 32,7 daa innmarksbeite og 2 da fastmark.    

 

I sak 20/15 ble det vist til fjellovens § 19 og seterforskriftens § 20 om utvisning av 

tilleggsjord. Disse bestemmelsene er først og fremst ment å omhandle jord som nyttes til 

produksjon av for som blir høstet og fraktet bort, og etter innkomne søknader og befaring er 

det mest aktuelt å benytte seg av fjellovens § 16 og seterforskriftens § 5, som omhandler 

utvisning av beiteareal og inngjerding. Fjellstyret tar avgjørelse om beiteareal og setter vilkår 

for det utviste, f.eks. frist til å ta beitearealet i bruk.  

 

Med den informasjonen som foreligger i saken anbefales det at Pynten tilbys kvea som i sin 

tid var utvist til Ivastugua for inngjerding til beite. I og med at det er flere interesserte i 

samme kvea bør det settes en frist for når arealet skal tas i bruk. Allerede inngjerdet areal 

anbefales kompensert.    

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i seterforskriftens § 5 godkjenner Ringebu fjellstyre søknad fra Tormod 

Pynten om inngjerding av areal til beite for brukets dyr. 

 

2. Med utgangspunkt i tidligere utvist kve utviser fjellstyret beiteareal tilsvarende ca 5 daa.  

 

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

 

4.  Beitearealet må tas i bruk innen 3 år fra melding om dette vedtak. Når beitearealet ikke 

lenger er i bruk skal fjellstyret fatte vedtak om at inngjerdingen skal fjernes, hvis det ikke 

kan lyses ut til andre med bruksrett.  

 

5. Kyrre Formo tilbys befaring ved ønske om inngjerding av annet areal i området.   

 

 

 

 

 

 



Møtebehandling: 
 

Nils Johan Borgedal ville ha vurdert sin habilitet da han leier lynnbu av Tormod Pynten på 

Trosvik seter. Fjellstyret erklærte Borgedal for habil. 

 

 

 

Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i seterforskriftens § 5 godkjenner Ringebu fjellstyre søknad fra Tormod 

Pynten om inngjerding av areal til beite for brukets dyr. 

 

2. Med utgangspunkt i tidligere utvist kve utviser fjellstyret beiteareal tilsvarende ca 5 daa.  

 

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

 

4.  Beitearealet må tas i bruk innen 3 år fra melding om dette vedtak. Når beitearealet ikke 

lenger er i bruk skal fjellstyret fatte vedtak om at inngjerdingen skal fjernes, hvis det ikke 

kan lyses ut til andre med bruksrett.  

 

5. Kyrre Formo tilbys befaring ved ønske om inngjerding av annet areal i området.   

 

Enstemmig vedtatt 

 

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. 

 

 

Kopi: 

Tormod Pynten, Thujordsvegen 87, 2634 Fåvang 

Kyrre Formo, Fåvangvegen 620, 2634 Fåvang 

Statskog SF 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 


