
Vedlegg 1, 

søknad om konsesjon Holen 

 

Holen er en eiendom med muligheter. Gardstunet er delt i inntun og uttun. Sett bort i fra 
våningshuset (opprinnelig føderådsbygning), der dagens eiere bor, er ingen bygninger lenger egnet til 
hverken bo eller annen drift. Nåværende eiere trenger disposisjonsrett over bygningene på tunet 
fram til  31.12.2022. De trenger dette tidsrommet for å finne sin fremtidige boplass, samt for å få 
sortert og ryddet ut etter tidligere generasjoner. Følgelig vil det da ikke være mulig for oss, som nye 
eiere, å flytte til Holen før etter denne tidsperioden. 

Dagens eiere av Holen, Randi og Jostein, tok over Holen etter Jostein sin tante Gunhild i 2006. 
Gunhild, som ble enke i 1971,  drev Holen sammen med sin bror Trond frem til Randi og Jostein tok 
over.  Ettersom Gunhild og Trond, som begge var uten barn, ble eldre, ble driften trappet ned etter 
hvert. Kua ble borte i 1983, mens de siste søyene ble overtatt av min far i 1994. Han holdt da sau i 
fjøset i Holen fram til 2010. Siden kua ble levert i 1983 har vi brukt seterlykkja på Gamledalen til 
beite. Jordvegen ble etter hvert som driften ble trappet ned, leid bort. 

Vi eier og driver i dag Alme (213/6), med produksjon av mjølk, storfekjøtt og sau. Fra tunet på Alme 
til tunet på Holen er det etter bilveg en avstand på 1.500 meter. Produksjonen og driftsapparatet på 
Alme har etter hvert blitt av betydelig omfang. Alme er ett lite bruk med 64 dekar dyrket mark på 
garden, i tillegg til areal på fjellet. Min produksjon er i stor grad basert på innleid jord og beite, og 
kjøp av fôr (litt dyrket mark, en god del av innmarksbeite vi bruker og utmarksbeite til sau er for øvrig 
i dag leid/lånt fra Holen). 

Dette medfører selvsagt usikkerhet i forhold til fremtidig drift, i tillegg til at drifta i dag blir lite 
effektiv med mange skifter over forholdsvis stor avstand. Spesielt med tanke på håndtering og 
utnyttelse av husdyrgjødsel som ressurs og fremtidige krav i henhold til klima/miljøhensyn, er 
behovet for egne ressurser stort. Beiteressurser og fôrgrunnlag er annen bekymring, da vi i dag har 
lite dyrket mark og eget innmarksbeite, og mangler tilgang til utmark.  

Nærheten til dagens driftsapparat, 150 dekar dyrka jord, beiter, skog, utmarkressurser og tilgang til 
dyrkbar jord. Å få lov til å kjøpe Holen er muligheten vi har for å kunne sikre fremtidig drift på egne 
ressurser. Bygningsmessig har Randi og Jostein gjort ett stort arbeid for å sikre videre eksistens, så 
må vi bruke årene videre for oppgraderinger og utvikling av hus, tun og drift. 

 

    

 


