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Tilvisning av beiteområde for ny sauebesetning 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

E-post fra Øyer beite- og gjetelag (ØBG) 20.02.2018 

 

Bakgrunn: 

Arild Ljungberg søker om beiteområde for en saubesetning på ca 40 søyer.  Han søker om å 

slippe i Uksbåsen.  Søknaden er forelagt de andre saubrukerne som beiter i området, som 

stiller seg positive til en ny besetning.  Styret i ØBG uttaler seg også positivt til søknaden 

 

Søkeren driver ikke egen gård.  Han opplyser at han leier fjøs og beite i Bjerkestuen.  Sauene 

vinterfóres på innkjøpt fór. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fjellovas § 15 lyder slik: 

 

Jordbrukar med beiterett i statsallmenning har rett til å beite med så stor buskap som han kan 

vinterfø på eigedomen.  

Fjellstyret kan samtykkje i at det vert beita med større buskap enn nemnt i første stykket, når 

det kan skje utan skade for andre bruksrettshavarar. 

Så langt det i allmenningen er beite som ikkje vert nytta av bruksrettshavarane, kan fjellstyret 

under tilsvarande føresetnader gjere vedtak om å gje andre - også utanbygdsbuande - rett til 

å nytte dette beitet, på vilkår som vert fastsette ved avtale. 

Tvist om beiting som nemnt i andre og tredje stykket vil vere til skade for nokon 

bruksrettshavar, vert avgjort ved skjøn. 

 

Søkeren oppgir at han har et leieforhold til en driftsbygning og til et beiteareal.  Han 

produserer ikke vinterfór, sauene fóres med innkjøpt fór. Ut fra dette, og ut fra lovteksten, har 

han ikke beiterett for saubesetningen i statsallmenningen.   

 

Etter §15 tredje ledd kan fjellstyret gi andre enn de med beiterett tillatelse til å utnytte ledig 

beite, på vilkår som vert fastsett ved avtale. 

 

Ut fra at de bruksberettigede med beitedyr i området har uttalt seg positivt, må det tolkes slik 

at det er beite som ikkje vert nytta av bruksrettshavarane.  Vilkåret for å slippe til en 

besetning uten beiterett er dermed tilstede. 

 

Vilkårene for en slik tillatelse vert fastsett ved avtale. En slik avtale kan omfatte vilkår om 

betaling for beitebruken.  Det er ikke naturlig å kreve slik betaling. 
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Forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret viser til søknad, og anviser området rundt Uksbåsen som beiteområde for 

besetningen det er søkt om. 

 

Daglig leder får i oppdrag å utforme ei avtale.  Avtale skal være tidsbegrenset, og det skal 

ikke kreves vederlag 

 

Hjemmelen for vedtaket er fjellovas § 15 og beitereglenes § 6. 

 

Det forutsettes innmelding i Øyer beite- og gjetelag, og beitinga skjer i samsvar med lagets 

praksis og regelverk. 

 

 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Øyer beite- og gjetelag 

Arild Ljungberg 

 


