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Søknad om å få utvist tilleggsareal til seterkve på Mytingen 

 

Søkjer med dette om å få utvist meir areal til beite inntil eksisterande seterkve på Mytingen.  

 

Nigard Galde, gnr. 127 bnr. 3 har seter på Mytingen, og driv med tradisjonell 

mjølkeproduksjon på setra. Dei siste åra har det vore mellom 19-25 mjølkekyr i båsdrift på 

garden. Kvart år er det totalt mellom 40-45 dyr på beite. Det er konsentrert kalving, med 

kalving frå midten av oktober og utover. Bruken av setra har vore ein viktig del av 

driftsgrunnlaget – både i høve mjølkeproduksjon, hausting av gras, innmarksbeite på setra og 

utmarksbeite.  

Sommaren 2018 vart det for fyrste gong 6 vekers mjølkeproduksjon på setra, frå juni til 

august, og 13 kyr vart mjølka som ein del av driftsopplegget. Både for å få nok fòr, i høve 

RMP tilskott til seter, og for å kunne innfri komande krav om mosjonskrav for storfe, er det 

naudsynt å flytte heile eller delar av besetninga med mjølkekyr til setra tidlegare enn før – 

sidan det ikkje er godt eigna beiteareal rundt garden. Fulldyrka areal ynskjer ein så langt det 

er råd å nytte til å hauste fòr og ikkje til beite.  

Det er også eit behov for meir innmarksbeite om hausten, når dei skal sankast inn att frå 

utmarksbeite og etter kvart fraktast ned att frå setra.  

 

Frå før av er det i fylgje gardskart inngjerda 10 da rundt setra til beite. Ein ynskjer å få utvist 

arealet vest for denne kvea, mellom vegen og eksisterande seterkve (sjå vedlagt kart).  

Totalt er det snakk om 6-7 da. Det er ynskje om å gjerde inn arealet og rydde vekk 

mesteparten av trea som står der. I høve gardskart er delar av arealet definert som dyrkbar 

jord, så arealet bør ha god verdi som innmarksbeite.  

 

Dersom dykk treng fleire opplysningar er det berre å ta kontakt. 

 

Med venleg helsing  

 

 

Jonas Galde og Birgit Bilstad 

 

Vedlegg: kart over areal som ein ynskjer utvist 


