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Søknad om beiteområde for sau 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
Søknad, datert 07.07.2016 
 
Bakgrunn: 
Fred Nordby er eier av Svarverud 173/7 i Lillehammer kommune (Fåberg).  Garden har ingen 
almenningsrett i Øyer statsallmenning, men i 1866 kjøpte Svarverud ei seterløkke på Sjøsetra.  
Denne har vært utnyttet sammen med Haugaløkken gnr 81 bnr 3.  Svarveruds del av setra er 
ikke utskilt på eget feste. 
 
Fred Nordby søker nå om å få slippe sin saubesetning på beite i Øyer.  Han ønsker å slippe i 
nærheten av Sjøsetra.  Vedlagt søknaden følger kvittering fra 18.11.1936, på at daværende 
eier av Svarverud har betalt kr 100 i havneavgift en gang for alle. 
 
Søknaden er oversendt til uttalelse til de som har sau i området, og til Svein Løken som driver 
aktiv seterdrift på Sjøsetra. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kjøp og salg av setre var ikke uvanlig på 1800-tallet.  I blant ble setre solgt også til gårder 
uten bruksrett.  I utgangspunktet er det vanlig å akseptere at salg av seter gir rett til å bruke 
setra som seter, men vanligvis følger ikke andre rettigheter med.  Gården har derfor ikke 
virkesrett og rett til utmarksbeite utenom setra.  Dette må være utgangspunktet også i denne 
saken. 
 
Fjellova åpner for å tillate beiting også fra gårder som ikke har beiterett, forutsatt at det er 
plass og beite nok, og på «vilkår som vært fastsett ved avtale» (fjellova § 16).  Et av vilkårene 
kan være at det betales avgift til fjellkassa. 
 
Det viser seg at daværende eier har betalt havneavgift en gang for alle.  Dette er nokså 
spesielt, og det er uklart for saksbehandler om daværende fjellov ga hjemmel for å gjøre en 
slik livsvarig avtale.  Saksbehandler ser likevel ingen grunn til å undersøke dette nærmere, 
men mener fjellstyret bør ta forbehold om å gjøre en ny vurdering av dette i framtida. 
 
Forslag til vedtak: 
Under forutsetning av at de øvrige beitebrukere i området ikke har innvendinger, gir fjellstyret 
tillatelse til å slippe Nordby sin saubesetning som omsøkt.  Området Sjøseterfjellet anvises 
som beiteområde. 
 
Det forutsettes innmelding i Øyer beite- og gjetelag, og at beitinga skjer etter beitelagets 
regler og praksis. 
 
Beitinga kan inntil videre skje uten å betale beiteavgift til fjellkassa, men fjellstyret tar 
forbehold om å gjøre ny vurdering av spørsmålet om beiteavgift seinere. 
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Behandling i fjellstyret: 
Følgende skriv ble referert i møtet: 
 Brev datert 17. april fra Arne Haug 
 Brev datert 18. april fra Jens Roar Paulsrud 
 Brev datert 19. april fra Svein Løken 
 
 
Vedtak: 
Fjellstyret godkjenner ikke slipp av sau ut fra seterløkka. Begrunnelsen er de ulemper dette vil 
medføre for seterdrifta.   
 
I samarbeid med Øyer beite- og gjetelag vil en søke å finne annet og bedre egnet beiteområde. 
 
Det forutsettes innmelding i Øyer beite- og gjetelag, og at beitinga skjer etter beitelagets 
regler og praksis. 
 
Beitinga kan inntil videre skje uten å betale beiteavgift til fjellkassa, men fjellstyret tar 
forbehold om å gjøre ny vurdering av spørsmålet om beiteavgift seinere. 
 
 
Utskrift av møteboka er sendt til: 
Øyer beite- og gjetelag 
Fred Oskar Nordby 


