
Sak 12/18:  Søknad om sperregjerde, Lia brua – grense mot Dovre v Hjerkinnholen, fra 

Kvitdalen Beitelag.     

Særutskrifter: Statskog Sør Norge – Dombås, Almenningstyret, Kvitdalen beitelag. 
 
 

 

 

Vedlegg:. 

Notat fra beitelaget. 

 

Andre dokumenter i saken:  

Notat og kart med inntegnet gjerde. 

 

Saksopplysninger:  

Kvitdalen beitelag jobber med å sette opp sperregjerde mot FV 29. Fra søknaden: 

Bakgrunn for søknad er å unngå at beitedyrene trekker ned mot FV 29. Det kommer sau ned mot 

vegen i hele beiteperioden og trekker over mot Grimsdal. Når det kommer mye sau ned mot FV29 er 

det nødvendig å hente sau og kjøre de vekk med bil og henger.  

Det settes opp nødvendige grinder. 

 

Sperregjerdet er en del av et større sperregjerde prosjekt. De ønsker å starte med å få satt opp 

sperregjerde fra Lia Brua og til eksisterende sperregjerde som Hjerkinn Fjellstue har i dag.  

Ut i fra kartskisse er statsalmenningen berørt med følgende traseer. 

 

 Lia brua / Folla opp til eksisterende gjerde v Kvistli,  trådgjerde. 

 Mellom Kvistli og Nordre Slåen, trådgjerde. 

 Vest for Nordre Slåen til Østgård kort stykke med trådgjerde. 

 Østgård til Dyrkingsparsell v Børsungseter ,strømgjerde. 

 Ruste til Børsungseter kort stykke, trådgjerde. 

 Børsungseter til eksisterende gjerde rundt fjellstua, strømgjerde ( dette strekket ligger i 

hovedsak i Dovre kommune) 

 

Det er utarbeidet et kart som legges frem i møtet. 

 

Saken er ikke lagt fram for Statskog enda. 

 

 

Sakvurdering: 

 

Sperregjerde vil bestå av flere korte strekk tot 6 strekk, ut i fra opplysninger i søknad vil være 

el gjerde på lengre strekk og nettinggjerde på korte strekk. 

På almenningsgrunn er det i enkelte områder viktig å ta hensyn til at ferdsel kan foregå. Det er 

vanskelig å full oversikt over antall nødvendige grinder mm.  Traseen til sperregjerde bør 

følge naturlig «grenser» så godt som mulig og forsøke å unngå at sperregjerde krysser rett 

igjennom skog og vegetasjon. 



For viltet i området, særlig elg, hjort og rådyr vil gjerder kunne være uheldig med at dyr 

henger seg fast. Det er her viktig at gjerdet holdes i orden . 

For ferdsel til både mennesker og dyr bør det vektlegges at gjerdet settes opp etter traseer der 

det er naturlig at en kan møte på et gjerde, - i mest mulig grad langs trafikkerte veger dette 

letter også det nødvendige tilsyn, vedlikehold og fjerning av vegetasjon som vokser opp. En 

bør være oppmerksom på at vinterstid vil deler av strømgjerde kunne være under snøen og 

kanskje bare med en tråd synlig, god merking på øverste tråd vil være påkrevd enkelte steder. 

 

Innstilling: 

 

Saken behandles etter Fjelloven §12 og gir slik uttalelse til Statskog 

 

Fjellstyret har ingen større innvendinger til det omsøkte tiltak. En forutsetter at det settes opp 

nødvendige grinder der det er behov og at det er gode rutiner med tilsyn og vedlikehold av 

gjerdet. Videre at gjerdetrase legges slik i terrenget at en benytter naturlige grenser som ut 

mot trafikkert veg som trase og ikke strekk som skjærer av områder. 

 

Saken legges ut til ettersyn. 

 

 

Behandling: 

 

Det bør presiseres i uttalelsen at Kvitdalen beitelag er ansvarlig får vedlikehold og evt 

opprydding. 

 

Vedtak: 

 

Saken behandles etter Fjelloven §12 og gir slik uttalelse til Statskog 

 

Fjellstyret har ingen større innvendinger til det omsøkte tiltak. Ber om at gjerdetrase legges 

slik i terrenget at en benytter naturlige grenser, som ut mot trafikkert veg og langs stier som 

trase og ikke strekk som skjærer av områder. 

En forutsetter at det settes opp nødvendige grinder der det er behov og at Kvitdalen beitelag 

har gode rutiner med tilsyn, vedlikehold og evt opprydding av gjerdet 

 

 

Saken legges ut til ettersyn. 

 


