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Søknad om slipp av storfé - tilvisning av beiteområde. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

E-post av 12.04.2019 fra Øyer beite- og gjetelag. (ØBG) 

Brev av 02.07.2018 med tilvising av beiteområde for en sesong for Hege Fossum 

Brev av 04.07.2018 med tilvising av beiteområde for en sesong fro Audun Orrestad 

 

Bakgrunn: 

Hege Fossum og Audun Orrestad fikk på kort varsel tillatelse til å slippe storfe-besetninger i 

2018.  Dette på grunn av tørkesituasjonen.  Tillatelsen var for en sesong.  Hege Fossum fikk 

tilvist området mellom Åsta og Åstdalssetra som beiteområde for sin besetning, med slipp-

plass på Kramprudlykkja på Åstdalsseetra.  Audun Orrestad fikk tilvist beiteområde i 

Bøseterlia.   

 

Begge søker nå om permanent beiteområde på samme steder.  Søknadene er behandlet i stryet 

i Øyer beite- og gjetelag, som ikke har innvendinger. 

 

Vurdering: 

Det er positivt av fjellbeitene brukes.  Område hvor beitereglene åpner for slipp av storfe er 

«øst for Åsta elv – Neråsten – Goppollvatnet – Slæen, samt i området mellom Aksjøsetervegen 

og Åsta fra Bøseterbrua til Aksjøsetra – Aksjøen – Djupen – Ner-Åsten».   

I henhold til § 6 i beitereglene skal fjellstyret anvise beiteområde for nye besetninger etter 

forslag fra styret i ØBG. 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret anviser området mellom Åsta elv og Aksjøsetervegen for besetningen tilhørende 

Hege Fossum, og Bøseterlia som beiteområde for besetningen tilhørende Audun Orrestad. 

 

Det forutsettes medlemskap i ØBG, og at pålegg og retningslinjer fra ØBG følges. 

 

 

Vedtak: 

For besetning tilhørende Audun Orrestad tilvises Bøseterlia som omsøkt.   

Det forutsettes medlemskap i ØBG, og at pålegg og retningslinjer fra ØBG følges. 

 

For besetning tilhørende Hege Fossum er omsøkt slippområde helt i utkanten av området som 

ifølge fjellstyrets beiteregler er godkjent for beiting med storfe.  Selv om området mellom 

Åstdalssetra og Åsta elv er godkjent beiteområde, er en redd at å slippe helt på grensa i 

praksis vil føre til en utvidelse av gjeldende beiteområde.  En anbefaler derfor å vurdere en 

annen slipp-plass, på østsiden av Åsta elv.   

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

 

Øyer beite- og gjetelag 


