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Søknad om endring av beiteområde for storfe 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Søknad, datert 12.12.2016, oversendt fra Øyer beite- og gjetelag (ØBG) 

Uttalelse fra styret i ØBG 

 

Andre saksdokumenter: 

Fjellstyrets beiteregler 

 

Bakgrunn: 

Andreas Andersgård er eier av Hunder gnr 2 bnr 1, med beiterett i Øyer statallmening. Han 

driver med ammeku, og har tidligere fått tilvist Eldådalen som beiteområde. 

 

Han søker nå om å flytte besetningen sin til nytt beiteområde, til Aksjøen, Djupen, 

Knnapptjønnan, Neråsten.  Andersgård har seter på Aksjøsetra, og vil bruke denne som 

utgangspunkt og samlekve. Begrunnelsen for flytting er at det er langt til Eldådalen, og han 

får dårlig kontakt med dyra.   

 

Saksbehandlers vurdering: 

Saksbehandler har forståelse for at det er langt til Eldådalen, og at det kan være krevende å ha 

dyr der.  På den annen side er Eldådalen en viktig ressurs for de beiteberettigede i Øyer, og 

det er viktig at den blir brukt.  Sist sesong var det 4 andre besetninger som helt eller delvis 

brukte Eldådalen, ca 80 dyr. 

 

Området hvor Andersgård ønsker å slippe dyrene er avsatt som beiteområde for storfe i 

fjellstyrets beiteregler.  For noen år siden var det en mindre besetning der, men i flere år nå 

har området bare vært brukt av sau.  Det vil være positivt for beitet å få storfe til å beite i 

området.  

 

Ammekuer med kalv kan i visse situasjoner opptre aggressivt, særlig overfor folk med 

hunder.   De kan også gjøre skade på parkerte biler.  Det er derfor en fordel om disse dyrene 

kan benytte område med minst mulig ferdsel.  Ner-Åsten er et av de mest brukte 

utgangspunktet for fjellturer i Øyerfjellet, det vil være uheldig om besetningen blir gående 

mye der.  Saksbehandler mener det bør gis tillatelse til den omsøkte flyttingen, men med en 

oppfordring til dyreeier til å holde dyrene mest mulig sør for Djupen, og unna utfartsområdet 

på Ner-Åsten. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret gir tillatelse til flyttingen av storfe-besetning som omsøkt, til området Aksjøen, 

Djupen, Knapptjønnan.  Utgangspunkt for beitinga er Aksjøsetra, som også blir sanke-plass.  

En oppfordrer eier til å holde dyra sør for Djupen, og mest mulig unna parkeringsplass og 

utfartsområdet ved Ner-Åsten. 

 

Hjemmelen for vedtaket er fjellovas § 16, samt fjellstyrets egne beiteregler. 
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En forutsetter medlemskap i Øyer Beite- og gjetelag, og at beitebruken skjer i henhold til 

beitelagets praksis og regelverk. 

 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte, og det innhentes uttalelse fra de som har storfe innagjerds i 

området. 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Øyer beite og gjetelag 

Andreas Andersgård 

 


