
 

 

 

 

Gausdal Fjellstyre - 2651 Østre Gausdal - Telefon: 61 22 32 35 - E-post: gausdal@fjellstyrene.no 

Fjellstyremedlemmer m/vara 

Gausdal 25.06.2019 

Ark: 012.1 

Referat fra fjellstyremøte 25.06.2019: 

Tilstede: Ola M. Kleiven, Aud Stubberud, Alfred Johansen, Karin Kristiane Høistad og 

Viggo Haugen 

Forfall: Helene Dypdahl 

Sekreteriat: Ingeborg Ørslien og Even Røhnebæk 

 

Befaring: 

1. Dyrkingsfelt på Reinsåsen 

2. Ev. utvidelse av seterlykkje på Grytsetra  

 

 

Sak 23.06.2019: Godkjenning av innkalling til møte 25.06.2019. 

  

Sak 24.06.2019: Godkjenning av referat fra møte 28.05.2019. 

 

Sak 25.06.2019: Forespørsel om tilleggsjord på Reinsåsen  

 

Sak 26.06.2019:         Søknad om utvidelse av dyrkingsparsell på Reinsåsen – gnr/bnr/fnr 

238/1/488  

 

Sak 27.06.2019 Søknad om utvidelse av sæterkve på Grytsetra – gnr/bnr 69/1  

 

Sak 28.06.2019: Tildeling av midler 

 

 

 

Referatsaker: 20.05.2019 – 18.06.2019 

 

 

 

For Gausdal Fjellstyre 

 

Ingeborg Ørslien 
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Sak 23.06.2019: Godkjenning av innkalling til møte 25.06.2019. 

  

Saksdokumenter: 

 Utsendt innkalling til fjellstyremøte 25.06.2019. 

 

Innstilling: 

Innkalling til møte 25.06.2019 godkjennes. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 24.06.2019: Godkjenning av referat fra møte 28.05.2019. 

 

Saksdokumenter:   

 Utsendt referat fra fjellstyremøte 28.05.2019. 

 

Innstilling:  

Referat fra møte 28.05.2019 godkjennes. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 25.06.2019: Forespørsel om tilleggsjord på Reinsåsen 

 

Saksdokumenter:  

 Brev fra Asgeir Ruud til Gausdal fjellstyre; Forespørsel om tilleggsjord på Reinsåsen. 

Datert 03.01.2019. Mottatt fjellstyrekontoret 03.01.2019. 

 

Saksopplysninger:  

Asgeir Ruud, eier av Kråbølsmoen, gnr/bnr 41/3, har fnr. 462 og 473 på Reinsåsen (parsell nr. 

6 og 7). Han har søkt/sendt fjellstyret en forespørsel om mulighet for mere tilleggsareal på 

Reinsåsen. 

 

Pr. i dag har Ruud to dyrkingsparseller på Reinsåsen. Fnr. 462 har tilhørt Kråbølsmoen i lang 

tid. Fnr. 473 ble overført fra Bølien (gnr/bnr 54/13) i 1995.  

 

Fnr. 462 er på 55 dekar og fnr. 473 er på 45 dekar. Mesteparten av fnr. 462 er oppdyrket. På 

fnr. 473 er det foreløpig ikke dyrket. Det foreslås derfor at Ruud utnytter/dyrker opp de 

arealene som han allerede disponerer, før en ev. ny tilleggsutvisning vurderes. 

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre har forståelse for at Asgeir Ruud, eier av Kråbølsmoen (gnr/bnr 41/3), har 

behov for mere tilleggsjord, men areal som allerede er utvist må utnyttes/dyrkes opp først, før 

en ev. tilleggsutvisning vurderes. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 
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Sak 26.06.2019:         Søknad om utvidelse av dyrkingsparsell på Reinsåsen – gnr/bnr/fnr         

238/1/488 

 

Saksdokumenter:  

 Brev fra Jon Bratland til Gausdal fjellstyre; Søknad om utvidelse av dyrkingsparsell -  

gnr/bnr/fnr 238/1/488. Datert 22.03.2019. Mottatt fjellstyrekontoret 22.03.2019. 

 E-post fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til Gausdal fjellstyre; Uttalelse 

til søknad om utvidelse av dyrkingsparsell 238/1/488 i Gausdal statsallmenning 

 E-post fra Statskog til Gausdal fjellstyre; Uttalelse til søknad om utvidelse av 

dyrkingsparsell 238/1/488 i Gausdal statsallmenning. Datert 17.06.2019 

 

Saken har ligget ute til offentlig gjennomsyn. Det har ikke kommet inn merknader til 

søknaden. 

 

Saksopplysninger:  

Jon Bratland, eier av Bratland, gnr/bnr 57/1, har fnr. 488 på Reinsåsen (parsell nr. 1). Han har 

søkt fjellstyret om en utvidelse av dyrkingsparsellen.  

 

Nåværende areal på fnr. 488 er på 60 dekar. Arealet har tilhørt Bratland i over 40 år, men har 

ikke blitt dyrket opp i løpet av disse årene. 

 

Det søkes nå om en utvidelse av parsellen på cirka 21 dekar. Søker har planer om å dyrke opp 

hele arealet. Fjellstyrets administrasjon synes det er positivt med dyrkingsplaner på 

Reinsåsen, men foreslår at Bratland utnytter/dyrker opp det arealet som han allerede 

disponerer, før en ev tilleggsutvisning vurderes. 

 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen er i sin uttalelse positive til søknaden.  

 

Statskog sier blant annet i sin uttalelse: «Et ev. tilleggsareal kan dyrkes opp etter at 

eksisterende parsell er dyrket og etter anvisning fra Gausdal fjellstyre» Statskog poengterer 

også viktigheten av å holde gjerdene i god stand.  

 

Innstilling:  

Gausdal fjellstyre har forståelse for at Jon Bratland, eier av Bratland (gnr/bnr 57/1), har behov 

for mere tilleggsjord, men areal som allerede er utvist må utnyttes/dyrkes opp først, før en ev. 

tilleggsutvisning vurderes. I tillegg må eksisterende gjerder holdes i forskriftsmessig stand. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 
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Sak 27.06.2019 Søknad om utvidelse av sæterlykkje på Grytsetra – gnr/bnr 69/1  

 

Saksdokumenter:  

 E-post fra Iver Prestrud til Gausdal fjellstyre; Søknad om utvidelse av sæterkve. Datert 

09.05.2019. 

 E-post fra Statskog til Gausdal fjellstyre; Uttalelse til søknad om utvidelse av 

sæterlykkje på Grytsetra, gnr/bnr 69/1, i Gausdal statsallmenning. Datert 17.06.2019. 

 E-post fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Kommunens uttalelse til 

søknad om utvidelse av seterløkka på 69/1, Prestrud seter på Grytsætra. Datert 13. juni 

2019. 

 Saken har ligget ute til offentlig gjennomsyn. Det har ikke kommet inn merknader til 

søknaden. 

 

Saksopplysninger:  

Iver Prestrud, eier av Prestrud gard i Lillehammer (gnr/bnr 146/1), og med seter på Grytsetra 

(gnr/bnr 69/1) søker om en utvidelse av seterlykkja på Grytsetra. 

 

Prestrudsetra er en av få eiendomssetre i Gausdal statsallmenning (eget gards og 

bruksnummer). Eksisterende seterareal er derfor ikke omfattet av regelverket i seterforskriften 

(som f.eks. frifallsprinsippet). En ev. utvidelse av seterlykkja vil derimot hjemles i fjellov og 

seterforskrift. 

 

Prestrud driver kombinert mjølk- og kjøttproduksjon. Seterlykkja benyttes som beite for 

ungdyr/kviger. Eksisterende lykkje mangler stabil vanntilgang og le for dyra. En utvidelse, 

som omsøkt, vil løse disse problemene. 

 

Søknaden fra Prestrud er godt begrunnet. Både landbrukskontoret og Statskog er i sine 

uttalelser positive til søknaden.  

 

Tiltak av denne typen skal også vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes her som godt, jf. § 8. § 9 ( føre-var-prinsippet) er her ivaretatt 

gjennom at området som skal gjerdes inn, har vært brukt til beiting i århundrer. Det antas 

videre at beitearealer i bruk er positivt for naturmangfoldet, jf. § 10 (økosystemtilnærming og 

samlet belastning). § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) fastslår 

at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Tiltaket 

må gjennomføres på en miljøforsvarlig måte, jf 12 (miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetode) 

 

Innstilling: 

Med hjemmel i seterforskriftens § 20 viser fjellstyret ut 13 dekar tilleggsareal til Prestrud 

seter (gnr/bnr 69/1), tilhørende Prestrud (gnr/bnr 146/1 i Lillehammer kommune). Det 

aktuelle arealet er inntegnet på kart i søknaden.  
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Vilkår for utvisningen: 

1. Det utviste areal tillates bare brukt til jordbruksformål 

2. Det utviste areal, med gards, bruks og festenummer tilhørende Gausdal statsallmenning,      

    kan ikke skilles som rettighet fra nevnte eiendom uten tillatelse fra fjellstyret 

3. Dersom det utviste areal ikke er tatt i bruk etter 5 år faller utvisningen bort.  

    Det samme gjelder om arealet er ute av bruk 5 år sammenhengende. 

4. Det utviste areal kan ikke dyrkes opp uten kommunal godkjenning. 

5. Det utviste arealet kan ryddes for einer og bjørk. Furutrærne på arealet skal ikke fjernes. 

 

Arealet ligger i Dokkfaret landskapsvernområde. Tiltaket krever derfor også tillatelse fra 

Langsua nasjonalparkstyre. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

 

 

Sak 28.06.2019 Tildeling av midler 

 

Saksdokumenter: 

 

 Søknad fra Sti og løypekomiteen Gausdal Vestfjell - Nord om støtte til løypekjøring 

2019/2020. Mottatt fjellstyrekontoret 17.06.2019. 

 

 Søknad fra Værskei Løypekomite om tilskudd til løypekjøring 2019/2020. Mottatt 

fjellstyrekontoret 17.06.2019 

 

 Søknad fra Gausdal trekkhundklubb om midler til løypekjøring 2019/2020. Mottatt 

fjellstyrekontoret 13.02.2019 

 

 Søknad fra Mataukfestivalen Lillehammer om økonomisk støtte til gjennomføring av 

Mataukfestivalen Lillehammer 2019. Mottatt fjellstyrekontoret 28.03.2019. 

 

  

Saksopplysninger:   

 

Hvert år skal fjellstyret ta stilling til hvor mye av omsetningen som kan avsettes til 

tilskuddsmidler. For 2019 er det budsjettert med 90 000,- kroner i tilskuddsmidler. 

Disponeringen skjer etter vedtatte retningslinjer. Kravene i fjellovens § 3 og § 11 må være 

oppfylt. 

 

Innstilling: 

 

 Søknad fra Sti og løypekomiteen Gausdal Vestfjell - Nord om støtte til løypekjøring 

2019/2020. Mottatt fjellstyrekontoret 17.06.2019. 

  

Gausdal fjellstyre er positive til løypenett i fjellet, som fremmer trivsel og 

gode turopplevelser i statsallmenningen.  

Det gis et tilskudd på kr. 20.000,-.  

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 
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________________________________ 

 

 Søknad fra Værskei Løypekomite om tilskudd til løypekjøring 2019/2020. Mottatt 

fjellstyrekontoret 17.06.2019 

 

Gausdal fjellstyre er positive til løypenett i fjellet, som fremmer trivsel og 

gode turopplevelser i statsallmenningen.  

Det gis et tilskudd på kr. 50.000,-.  

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

________________________________  

 

 Søknad fra Gausdal trekkhundklubb om midler til løypekjøring 2019/2020. Mottatt 

fjellstyrekontoret 13.02.2019 

 

Gausdal fjellstyre er positive til løypenett i fjellet, som fremmer trivsel og 

gode turopplevelser i statsallmenningen.  

Det gis et tilskudd på kr. 5.000,-. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

________________________________  

 

 

 Søknad fra Mataukfestivalen Lillehammer om økonomisk støtte til gjennomføring av 

Mataukfestivalen Lillehammer 2019. Mottatt fjellstyrekontoret 28.03.2019. 

 

Gausdal fjellstyre er positive til Mataukfestivalen og fremming av matproduksjon og 

mattradisjoner. Arrangementet dekker dessverre ikke kravene i fjellovens §§ 3 og 11. 

Søknaden avslås. 

Vi ønsker lykke til med arrangementet. 

 

Vedtak: Som innstilling. Enstemmig 

 

________________________________  

 

 

 


