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Skaget Bitihorn Beitelag. Søknad om oppsetting av sankekve ved Bjødnhølen. 
 

Saksdokumenter 

 Dokument til offentlig ettersyn 

 Høringsrev av 28.6.2017 til hhv Per J. Lund og til Langsua NP 

 Høringsbrev av 7.8.2017 til Statskog. 

 Uttale av 6.7.2017 fra Langsua NP 

 Uttale av 11.8.2017 Fra Statskog SF 

 

Saksopplysninger 

Skaget Bitihorn Beitelag søker om å få utvist areal til å sette opp ei sankekve på ca 3,5 dekar sør for 

demningen ved Bjødnhølen. Som det går fram av kart, blir kvea liggende inntil nasjonalparken. 

 

Det er i hovedsak én besetning på ca 600 sau som transporteres ut herfra. Opphold i kvea vil dreie seg 

om én, eller maksimalt to dager. 

 

Fjellstyret og Statskog var på befaring sammen med søker 23. juni. En kom fram til at plassering av ei 

eventuell kve burde flyttes noe i forhold til søknad, anvist på kart under. 

 

 
 

Arealet ligger inntil Langsua nasjonalpark. Fjellstyret har rettet en henvendelse dit. I e-post av 

6.7.2017 fra Langsua v/nasonalparkforvalter står det: 

 

Vi viser til oversendt plan for denne saken for evt. merknader. Tiltaket ligger sin helhet utenfor 

nasjonalparken. Ved tiltak som gjøres like inntil verneområder, så plikter nasjonalparkstyret å 

vurdere  
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om dette kan komme i konflikt med verneformålet og viktige verneverdier inne i verneområdet. Dette 

har vi vurdert, og vi kan ikke se at det finnes spesielt sårbare verneverdier i dette området innenfor 

nasjonalparken som kan bli berørt av tiltaket. Vurderingen er basert på dagens kunnskapsgrunnlag. 

Bjødnhølen er en svært viktig innfallsport til nasjonalparken og dermed for videre turer innover. 

Mange mennesker stopper også i området ved dammen, og noen går en kort tur inn langs hovedstien. 

Det er viktig for opplevelsen av dette området at også detaljer og elementer i landskapet beholdes. Vi 

har befart området og tilrår at gjerdet settes opp litt lengre til høyre for stien slik at de store 

steinblokkene blir fristilte. Vi viser til bildet som sendes i egen epost, der det er lagt inn en rød strek 

for ønsket plassering sett fra vår side. Ut over det har vi ingen merknader. 

 

 
Bilde med Langsua sitt forslag til østlig begrensning 

 

Statskog uttaler: 

Vi viser til epost 7. august, angående søknad fra Skaget Bitihorn beitelag om sankekve ved 

Bjødnhølen. Representant fra beitelaget Sverre Skaret, fjellstyret og Statskog var på befaring på 

omsøkt sted 23. juni 2017. Opprinnelig søknad gjaldt et område på øst siden av stien mot Titre, noe 

som ble ansett som uaktuelt da det var for vått og bratt. 

Området vest for stien slik kartet innlemmet i epostbrevet viser ble derfor sett på som mer aktuelt.  

Statskog ser behovet som beitelaget har ved å kunne samle ca 600 sau på denne siden av fjellet og har 

gjort en vurdering av plasseringen av kvea.  

Statskog har på generelt grunnlag etter henvendelse fra vernemyndighetene (den gang Fylkesmannen) 

gitt grunneiers tillatelse til å oppføre informasjonstavler i og inntil verneområder under forutsetning 

at det ved ferdigstillelse skal inngås avtale for å ansvarlig gjøre eier av tavlene.  

Vi har av den grunn gitt tillatelse til at merkestein på grensa til NP ved stien inn til Titre er satt opp 

der den står. Statskog mener at en inngjerding av sankekvea så tett inntil stien blir uryddig for 

området og innfallsporten til NP mister noe av sin imøtekommenhet. Vi mener at sankekvea bør flyttes 

lenger mot vest på vestsiden av den lille haugen, slik vår kartskisse på siste side viser med blå stiplet 

linje. Vi har i tillegg foreslått en mulighet til å bruke mobile ledegjerder for lettere å styre dyrene inn i 

inngjerdingen. Om det kreves egen tillatelse fra vernemyndigheten til det, er vi usikre på.  

På bakgrunn av ovenstående tilrår vi Øystre Slidre fjellstyre å gi tillatelse til å sette opp sankekve på 

området som på kartskissen er merket med blå stiplet linje.  

Dersom fjellstyret fatter vedtak om å utvise sankekve/beiteområde i henhold til seterforskriften § 5 gir 

vi grunneiers tillatelse til å sette opp flettverksgjerde med lee av treverksmateriale. Lee skal stå opp i 

vinterhalvåret og når kvea ikke er i bruk.  

Dersom fjellstyret allikevel fatter vedtak om å ta i bruk område som er merket med heltrukken blå 

linje, vil vi at grensa på kvea nærmest stien og vest over haugen skal stå uten permanent gjerde og at 

man der kan sette opp et midlertidig mobilt gjerde eller strømgjerde i forbindelse med sankinga. 
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Saken skal behandles etter seterforskriften § 5. Eventuell tillatelse til plassering av sankekve gis av 

fjellstyret, mens tillatelse til oppsetting av gjerde avgjøres av Statskog som en grunndisponering. 

 

 
Flybilde med Statskog sitt forslag til løsning for sankekve. 

 

Vurdering 

Langsua NP har ingen innvendinger til at sankekvea legges om lag slik som omsøkt, men at det 

østlige gjerdet flyttes litt vestover, litt lengre fra stien. 

Statskog er også positive til anlegg av sankekve, men ønsker at hele kvea flyttes slik at ingen del av 

kvea blir liggende på haugen, men fra nedkant av haugen og vestover. Dvs at hele kvea flyttes fra 15 

til 40 meter. Da sauen i stor grad kommer fra stiene i området, vil det være behov for ledegjerder inn 

til kvea. Statskog gir ikke tillatelse til annet enn mobile ledegjerder, eller strømgjerde. 

 

Går fjellstyret inn for primært endringsforslag fra Statskog vil det nok kreve ledegjerder på 70-80 

meter på ene siden og ca 40 meter på andre siden. Hvis fjellstyret går inn for den opprinnelige 

plasseringa, med justering slik som Langsua foreslår, krever Statskog at det østre gjerdet (ca 45 meter) 

tas ned utenom sanketida. 

 

Det primære forslaget fra Statskog med å forskyve hele kvea nedenfor haugen, vil være det beste 

alternativet, visuelt sett. Men det vil kreve forholdsvis lange ledegjerder. Plassering for praktisk bruk 

vil nok være den plassering en ble enige om under befaring, med justering slik Langsua har uttalt, slik 

som vist under, men denne løsningen medfører at gjerde mot stien bare kan settes opp midlertidig, slik 

Statskog krever. Dette fører igjen til at innhegningen blir stående med gjerde på tre sider gjennom 

beitesesongen, og vil være uheldig da dyr lett blir stående inne i denne troa. 

 

Da det foreligger to forskjellige alternativer, som begge har både fordeler og ulemper, blir ikke saken 

lagt fram med forslag til vedtak. 

 

Behandling av saken 

Fjellstyret mener det ikke er aktuelt å flytte hele kvea slik Statskog beskriver i sin uttale. Dette vil 

medføre oppsetting av lange midlertidige ledegjerder som både er arbeidskrevende og kostbart. Det er 

heller ikke aktuelt å ha ei kve med gjerde på tre sider, da dette blir ei felle for beitedyr. 
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Fjellstyret vil stå fast på den løsningen det var enighet om under befaringen, med justering slik 

nasjonalparkforvaltningen ønsker. Fjellstyret vil be Statskog revurdere sine alternative krav, slik at 

sankekvea kan fungere som en praktisk løsning for beitelaget. 

 

 
Plassering av sankekve med justering i samsvar med nasjonalparkforvalterens uttale. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i seterforskriften § 5 godkjenner fjellstyret oppsetting av sankekve slik det var enighet 

om under befaring. Østre grense for kvea skal justeres i samsvar med nasjonalparkforvaltningens krav. 

 

Fjellstyret vil be Statskog godkjenne oppsetting av gjerde i samsvar med dette vedtak. 

 

Endelig plassering skal skje i samråd med fjelloppsynet. 

Arealet kan ikke tas i bruk før beitelaget har undertegnet et utvisningsdokument som lages av 

fjellstyret. 

 

Enstemmig. 

 

 

*** 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 


