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Bakgrunn: 
Bent Are Vollan har gård i Ringsaker kommune, og drive med ammeku.  I tillegg til egen 
gård leier han jord på Windju 244/1 og Tande 250/1 i Ringsaker. 
 
Fra gammel tid har et antall gårde fra Ringsaker hatt seter i Øyer. I 
Gudbrandsdalskommisjonens innberetninger finner en oversikt over disse gårdene.  Windju 
har seter på Hynna, mens Tande har seter på Nyskolla.   
 
Med utgangspunkt i at han leier jord på to garder med seterrett i Øyer, spør Wollan nå om han 
kan slippe sine dyr på beite i Øyer. I første omgang er det aktuelt med en flokk på 15-20 
mordyr, med tilhørende kalver.  Primært ønske er å slippe ut fra Nyskolla.  Husene på denne 
setra ligger i stor-Elvdal, men helt inntil grensa mot Øyer.  Wollan ønsker å utnytte beiteretten 
både i Stor-Elvdal og i Øyer. 
 
Wollan la fram sine planer i møte med representanter fra fjellstyret og fra Øyer beite- og 
gjetelag i møte den 2. mai. 
 
Vurdering: 
Det er i utgangspunktet positivt at fjellbeitene utnyttes. 
 
De gamle seterrettene fra Ringsaker har så vidt en kan se ut fra tidligere saker alltid vært 
anerkjent fra Øyers side.  Det har også vært anerkjent at gårder med rett til seter også har en 
form for beiterett med andre dyr enn mjølkeku.  Det ligger en usikkerhet i omfanget av 
beiteretten, hvor mange dyr den enkelte gård kan beite med.  For denne saken trenger en ikke 
ta nærmere stilling til dette. 
 
Saken reier to spørsmål som fjellstyret må ta stiling til:  Gir leie av jord på en gård med 
seter/beiterett anledning til å utnytte gårdens beiterett i statsallmenninga?  Dersom svaret på 
dette er ja, er det plass til å slippe flere dyr i området Nyskolla? 
 
I fjellova § 15 står at «Jordbrukar med beiterett i statsallmenning har rett til å beite med så 
stor besetning som han kan vinterfø på eigedommen». Lovteksten gir ingen videre svar på om 
jordleie også gir rett til å utnytte beiteretten på den leide gården.  Heller ikke lovens 
forarbeide synes å gi noe svar.   
 
Saksbehandler stiller derfor spørsmål om en kan finne en løsning på denne saken uten å ta 
stilling til rettighets-spørsmålet i denne omgang.  I følge § 15 tredje ledd står at «så langt det i 
allmenningen er beite som ikkje vert nytta av bruksrettshavarane, kan fjellstyret gjere vedtak 
om å gje andre – også utanbygdsbuande – rett til å nytte dette beitet, på vilkår som vært 
fastsett ved avtale». 
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Søker ønsker å slippe sine dyr ut fra Nyskolla.  Dyrene vil delvis beite i Øyer, delvis i Stor-
Elvdal.  I Øyer blir dyrene gående i området som vi kaller «synna Lyngåa».  Her beiter det fra 
før tre besetninger fra Øyer på til sammen 185 dyr.  I tillegg beiter Helmer Amb sin 
besetning, på minst 100 dyr.  De siste årene har 2-3 brukere fra Øyer søkt om å få slippe sin 
besetning i dette området.  Søknaden er blitt avslått med begrunnelse i at det ikke er plass til 
flere dyr.  Ut fra dette blir det vanskelig og urimelig å tillate enda en besetning i dette 
beiteområdet. 
 
Det er fortsatt ledige beiteområder i Eldådalen.  Saksbehandler foreslår at fjellstyret tilbyr 
Wollan ei avtale om å slippe beitedyra sine der, i samsvar med § 15.  Avtalen bør da være slik 
at han kan utnytte beitet vederlagsfritt inntil videre.  Det vil da i praksis bli samme vilkår som 
om han kunne utnytte beiteretten på de gårdene han leier. 
 
En forutsetning for å slippe dyrene i Eldådalen må være at det skjer etter innmelding i Øyer 
beite- og gjetelag. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Fjellstyret tar ikke stilling til hvorvidt leie av jord på gårder med seterrett/beiterett i Øyer 

gir rett til å utnytte disse rettighetene også for jordleier. 
 
2. Fjellstyret konstaterer at det omsøkte beiteområdet «Synna Lyngåa» er fult utnytta, og at 

det tidligere er avvist brukere fra Øyer som ønsket å la sine besetninger beite her.  
Begrunnelsen for å avvise var plassmangel.  Fjellstyret kan derfor ikke tillate å slippe en 
ny besetning i dette området. 

 
3. Fjellstyret tilbyr Wollan å slippe sine dyr i Eldådalen.  Fjellstyret tilbyr å opprette ei avtale 

om vederlagsfri leie av beite inntil videre.  En forutsetning er innmelding i Øyer- Beite og 
gjetelag. 

 
4. Dette vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse.  Klagen må framsettes 

skriftlig, den må være begrunnet og den må angi de endringer om ønskes i vedtaket.  
Klagen sendes Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten innen tre uker fra 
kunngjøring av vedtaket. 

 
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Utskrift av møteboka er sendt til: 
Bent Are Vollan 
Øyer beite- og gjetelag 
 


