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Leir- og Bøverdalen statsallmenning. 

Søknad om utviding av areal til beite på Mytingen, frå Birgit Bilstad og Jonas 

Galde. 

 
Sakspapir: 

- Søknad dagsett den 24.8.2018 frå Birgit Bilstad og Jonas Galde, vedlagt 

kartutsnitt. 

- Uttale frå jordbruksfagleg i Lom kommune, dagsett den. 

- E-post frå Statskog SF den 10.10.2018. 

Saksutgreiing: 

Med brev dagsett den 24.8.2018, har Birgit Bilstad og Jonas Galde søkt om å få utvide 

beitearealet til setra si på Mytingen.  Arealet er ei utviding av det eksisterande 

beitearealet, og utgjer 6-7 dekar.  Kartutsnitt vedlagt søknaden syner kvar det omsøkte 

arealet ligg.   

 

Søkjaren driv med tradisjonell seterdrift med mjølkeproduksjon på setra, og har dei siste 

åra hatt 19-25 mjølkekyr i båsdrift på garden, og totalt 40-45 dyr på beite.  Seterbruken 

og utnyttinga av ressursane der, har i alle år vore ein viktig del av driftsgrunnlaget til 

garden.  Behovet for auka beiteareal er grunngjeve med m.a. auka mjølkeproduksjon på 

setra, komande mosjonskrav for storfe og lite eigna beiteareal rundt garden.  Vidare er 

det sterkt ynskjeleg med meir inngjerda beite om hausten ved sankinga når dyra skal 

fraktast ned att frå setra. 

 

Statskog SF har i e-post den 10.10.2018 uttala at søknaden verkar kurant for dei, og at 

dei ikkje har innvendingar til utvisinga, så sant det ikkje er andre forhold der som dei 

ikkje kjenner til. 

 

Det var innkalla til synfaring på Mytingen i høve saka den 16.10., der søkjaren, eit 

fulltalig fjellstyre og fjelloppsynet deltok.  Frå kommunen og Statskog møtte ingen. 

 

Kommunen v/jordbrukssjefen har med e-post den 29.10.2018 uttala at det etter 

vurdering ut ifrå §§ 8-12 i naturmangfaldlova ikkje er noko til hinder for å utvise 

arealet, og tilrår utvisinga som skissert. 

 

Saka har vore varsla og lege ute til offentleg gjennomsyn med frist til å kome med 

merknader før behandlinga i fjellstyret.  Det kom ikkje inn merknader til saka. 

 

Vedtak: 

Fjellstyret gjev løyve til utvising av eit tilleggsareal til beite på 6-7 dekar inntil den 

eksisterande seterkvea til Nigard Galde på Mytingen, slik det er søkt om og vart sett på 

under synfaringa den 16.10. d.å.   

 

Utvisinga skal skje i samråd og fellesskap med fjelloppsynet. 

Samrøystes. 
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Saka med vedtaket vert lagt ut til offentleg ettersyn frå den 15.11.2018 med frist til å 

kome med merknader innan den 6.12.2018. 

 

 

Utskrift går til: 

- Birgit Bilstad og Jonas Galde – som e-post 

- Statskog SF – som e-post 

- Jordbrukssjefen, Lom kommune – som e-post 

 


