
Fra: Marie Skavnes  
Sendt: fredag 1. juli 2022 16:19 
Til: jorn.kveine@tine.no; stevolde@bbnett.no 
Emne: Info om tiltak fra kommunen - beitesesongen Skei 2022 og plan fremover 
 
Hei Jørn og Steinar 
 
Vi, planavdelingen i Gausdal og landbrukskontoret, vil gjerne orientere dere om kommunens bidrag 
for å underlette utfordringene for beitebruken på Skei. 
 
Informasjonsarbeid: 

1. Vi utarbeidet og oversendte forslag til artikkel for bladet Skeikampen, omhandlende 
regelverk for gjerdehold og generell informasjon om forhold til beiterett og beitedyr. Bladet 
ble tipset om at Jørn kunne kontaktes dersom ønske om en beitebrukers synspunkter. 
Dessverre ble ikke denne artikkelen publisert i bladet. 

2. Vi har oppdatert kommunens hjemmeside med informasjonen tiltenkt Skeikampen-bladet, 
og vil gjennom beitesesongen publisere fra dette på både kommunens og 
landbrukskontorets Facebook. 
Det blir også delt nyheter fra Instagram-kontoen «Dyra på Skei», som Siv Anett Jakobsen 

administrerer. 
3. Lillehammer-regionen Vekst, ved Line Ramsvik, har fanget opp et ønske fra bl.a. kafeen 

Fjellglede på Skei om å få brosjyrer til utdeling. Kafeen har mottatt spørsmål fra hytteeiere 
om å få håndfast informasjonsmateriell rundt beitedyr/gjerder. Vi vil prøve å få printet ut 
slike for utdeling. 

4. Ordføreren deltok på et dialogmøte med ledere av hyttevelforeningene i Gausdal, og 
informerte der om regler vedrørende gjerder, info om beiterett og adferd for beitedyr  

 
Oppfølging av gjerder: 

1. Det er liten kapasitet hos kommunen for oppfølging av alle ulovlige gjerder på Skei. Nytt av 
året er at det skrives brev som sendes alle hyttevelforeninger på Skei, med informasjon om 
regelverket, samt varsel om at det kan bli stikkprøvekontroller – og hvilke virkemidler 
kommunen har. I brevet er det også et bilde av foten til et skadet lam (fastsnurret i 
strømtråd) som måtte avlives grunnet dette. 

2. Mattilsynet ble kontaktet i vår med spørsmål om felles befaring èn dag på Skei – der de kan 
følge opp gjerder som kan gi dårlig dyrevelferd, men de har gitt beskjed om at de ikke har 
kapasitet til å delta på dette. 

 
Beitebruk: 

1. Utskiftning av personal på landbrukskontoret, og da spesielt av beitebruksansvarlig, i vår har 
medført at vi ikke har hatt kapasitet til å planlegge prosjekt/søke prosjektmidler. Vi vil ha en 
plan på dette til neste sesong, og da spesielt Nofence på storfebesetninger nær Skei. Vi er 
kjent med at lignende prosjekt har vært utført på Gålå, og vil ta kontakt dit for erfaringer og 
invitere beitelag og de aktuelle storfebesetningene til planleggingsmøte i høst.  

2. Gausdal beitebruksplan skal starte sin rullering i høst, og utfordringene på Skei vil få en del av 
arbeidet her. 

 
Reguleringsplan: 
Det er i fastsatt planprogram for KDP Skei sagt at beite-/gjerdeutfordringen skal belyses/utredes (s. 
25) : 
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Planforslaget til revidert kommunedelplan er under utarbeidelse og forventes lagt fram til politisk 
behandling høsten 2022. Det som skrives i planforslaget vil kunne reise den offentlig og politisk 
debatt, men regler om gjerder i denne typen planer vil være retningsgivende og vil ikke «automatisk» 
gi de ønskede endringene i vedtatte reguleringsplaner innenfor planavgrensningen til 
kommunedelplanen. Retningslinjer for inngjerding i Skei-området finnes allerede i de to gjeldende 
kommunedelplanene. 
 
Vi har tatt opp spørsmålet med Statsforvalteren med sikte på avklaring av hvorfor de forutsetter at 
det ved en endring av vedtatte reguleringsbestemmelser om gjerding må gjøres en revisjon av hele 
planen med alle tilhørende dokumenter - og ikke bare den bestemmelsen som er problematisk. 
Dette gjør planendringer omfattende og kostbart, noe som fører til at ingen initierer planendringer. 
 
Vi har samtaler med Skei seterlag som har en tanke om å avgrense mer av sentrum på Skei med 
fellesgjerde/sperregjerde. 
 
Vi har dialog med de som har nyere reguleringsplaner om avklaringer rundt det privatrettslige 
knyttet til beiterett og inngjerding vha. jordskifteretten. I alle nyere planer legger vi stor vekt på gode 
bestemmelser for inngjerding.  
 
Vi veileder firmaer som setter opp gjerder/skigarder om at de også (på linje med hytteeieren) må 
forholde seg til vedtatte reguleringsbestemmelser. 
 
Videre arbeid 
Vi tar kontakt etter ferien om dialog for samarbeid fremover; prosjekt og planarbeid. 
 
Med ønske om en fin dag! 
 
Med vennlig hilsen 
Marie Skavnes 
Enhetsleder 
Tlf: 91158452 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 


