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SØKNAD OM INNGJERDING TIL BEITEBRUK – IVASTUGUKVEA. KLAGE PÅ 

VEDTAK I 26/15. 

 

Vedlegg: 

 - Brev fra Kyrre Formo 3. september 2015. Klage på vedtak, sak 26.15. 

 

 

Saksframlegg: 

 

Fjellstyret har mottatt klage fra Kyrre Formo på vedtak i sak 26/15, Søknad om inngjerding til 

beitebruk – Ivastugukvea.  

 

Bakgrunn: 

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, 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.  Med bakgrunn i henvendelse fra Tormod Pynten ble saken utsatt, og behandlet på nytt 

i sak 26/15. Fjellstyret vedtok å utvise arealet som beiteareal til Pynten, og garden 

Ivatugua/Trosvik som opprinnelig fikk utvist arealet.  

 

Partene h 

ar nå vært i dialog og har kommet til at det beste er å legge nytt beiteareal til allerede 

inngjerdet areal rundt setrene Bråstadløkken og Trosvik Øvre. Det innebærer en utvidelse av 

eksisterende kveer, der Formo får utvist Ivastugukvea, og Pynten for erstattet tilsvarende areal 

i forbindelse med kvea på Trosvik Øvre. Dette blir en mer naturlig og praktisk løsning for 

begge parter. 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Ingen utover saksframlegget. 

 

 

 

 

 

 

 

Møtested:  Langrompa 

Møtedato:  21.10.2015 

Arkiv nr.: 323.1 

Sak nr.: 31/15 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i seterforskriftens § 5 utviser Ringebu fjellstyre Ivastugukvea til Kyrre 

Formo for inngjerding til beite for brukets dyr. 

 

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

Avgrensing klarlegges ved befaring. 

  

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. Tormod Pynten tilbys tilsvarende areal gjennom utvidelse av kvea rundt setra på Trosvik 

Øvre. Avgrensing klarlegges ved befaring. 

 

 

 

Møtebehandling:  

Pynten har i forkant av møtet meddelt ønske om å utvide eksisterende kve i nedre kant) mot 

vest). Det medfører at det må settes inn grinder/le i sør og nord, slik at adkomsten til 

Trolløypa opprettholdes vinterstid. Gjerdeeier må være ansvarlig for at disse tas ut om høsten.  

 

 

 

Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i seterforskriftens § 5 utviser Ringebu fjellstyre Ivastugukvea til Kyrre 

Formo for inngjerding til beite for brukets dyr. 

 

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

Avgrensing klarlegges ved befaring. 

  

3. Det tilrådes at Statskog godkjenner hensiktsmessig gjerde for beitebruken, og setter krav 

om innsetting av grinder/le som ved fjerning sikrer adkomsten for preparering av 

Trolløypa. 

  

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. Tormod Pynten tilbys tilsvarende areal gjennom utvidelse av kvea i vestre ende på Trosvik 

Øvre. Avgrensing klarlegges ved befaring. 

 

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 


