
Møtebok for Øyer fjellstyre 

Møtedato: 22.06.2016   Dokument: 16/24 - 2 
Sak nr: 52/16   Arkiv:  335.3 

 
Søknad om å sette opp sorteringsanlegg for sau på Gullbringen. 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
Søknad, datert 09.06.2016 
 
Bakgrunn: 
Trond Erik Dalbu har seter på Gullbringen, med feste nr 528.  Dalbu driver med 
sauproduksjon, og har beiteområde i statsallmenningen i nærområdet til Gullbringen. 
 
Dalbu søker om å sette opp et sorteringsanlegg for sau i tilknytning til seterlykkja.  
Arealbehov er ca 8x15 meter, i tillegg til et ledegjerde som skal gå parallelt med gjerdet rundt 
seterlykkja, og anslagsvis 2-3 meter fra dette. 
 
Søknaden fremmes av Dalbu som privatperson. 
 
Vurdering: 
Det er naturlig at slike anlegg bygges og driftes av Øyer beite- og gjetelag.  Det framgår av 
søknaden at dette er et privat initiativ, finanisert av søker.  Dette er ikke helt vanlig, men på 
den annen side er det vel heller ikke noe i vegen for å gjøre det slik.  Det må da opprettes ei 
avtale med Dalbu som privatperson. 
 
Forslag til vedtak: 
Fjellstyret er i utgangspunktet positive til å sette opp anlegget.  Anlegget skal bygges i 
samsvar med beskrivelsen i søknaden og medfølgende tegning 
 
Saken legges ut til offentlig gjennomsyn i lovbestemt tid.  Dersom ingen protester kommer 
inn, oversendes saken til Statskog med anmodning om å tillate inngjerding av arealeet. 
 
Hjemmelen for vedtaket er seterforskriftens § 5. 
 
Behandling i fjellstyret: 
Fjellstyret var på befaring på stedet sammen med Statskog den 22. juni 2016. 
 
Vedtak: 
Fjellstyret er i utgangspunktet positive til å sette opp anlegget.  Anlegget skal bygges i 
samsvar med beskrivelsen i søknaden og medfølgende tegning.  Rondanestien skal være urørt. 
 
Saken legges ut til offentlig gjennomsyn i lovbestemt tid.  Dersom ingen protester kommer 
inn, oversendes saken til Statskog med anmodning om å tillate inngjerding av arealeet. 
 
Hjemmelen for vedtaket er seterforskriftens § 5. 
 
 
Utskrift av møteboka er sendt til: 
Statskog 
Trond Erik Dalbu 
Øyer beite- og gjetelag 


