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Grunneiers tillatelse til oppsetting av gjerder i Lunnstaden 
 
På vegne av Lunnstaden vel har Areal + søkt Øyer kommune om endring i gjerdebestemmelsene for 
Lunnstaden. Lunnstaden Vel ønsker å gjerde inn deler av 3440/155/299/53 som vist i søknad til Øyer 
kommune og i brev til Øyer beite- og gjetelag. 
 
Oppsetting av gjerder i statsallmenning er en grunndisponeringssak som tilligger grunneier å evt. gi 
tillatelse til. Før Statskog gir tillatelse eller avslag på søknad om grunndisponering er fjellstyret gitt 
uttalerett ihht 12 i fjellova. 
 
Øyer fjellstyre behandlet saken i fjellstyremøte 30.03 2022. Kort oppsummert er fjellstyret meget positiv 
til inngjerding av hytter for å beskytte mot beitedyr og øke trivselen. I denne saken ser ikke fjellstyret at 
inngjerding som omsøkt er til hinder for bruksretten i allmenningen. 
 
Øyer beite- og gjetelag har uttalt seg i saken i e-post til Areal + av 21 juli 2021. De har ingen innvendinger 
mot de foreslåtte endringer. De mener de foreslåtte endringer i gjerdebestemmelsene kan medføre et 
dempet konfliktnivå og føre til mindre bruk av midlertidige og ulovlig oppsatte gjerder. 
 
Statskog støtter seg på uttale fra Øyer fjellstyre og Øyer beitelag i saken. Statskog ser fordeler med 
inngjerding i Lunnstaden slik det er søkt om for å dempe konfliktnivået og øke trivselen både for folk og 
dyr. Det er videre et økende problem med ulovlig oppsatte gjerder i statsallmenningene. Ved å få inn 
bestemmelser om godkjente gjerder vil dette redusere konfliktnivå og ikke minst redusere risiko for lidelse 
for dyr som sperres inne eller setter seg fast i uegna gjerder. 
 
Statskog gir grunneiers tillatelse til inngjerding slik det framgår i søknad fra Areal + på vegne av 
Lunnstaden Vel. Oppsetting av gjerder krever kommunal godkjenning. 
 
Statskog setter som vilkår at det er det til enhver tid sittende styret i Lunnstaden Vel som er ansvarlig for 
gjerdet og at dette holdes ved like til enhver tid. Gjerdet skal være i en slik stand at det ikke er fare for at 
dyr setter seg fast i gjerdet. 
 
Dersom gjerdet ikke lengre er i forsvarlig stand eller at det ikke lengre er nødvendig, kan Statskog kreve at 
gjerdet fjernes.  
 
Statskog mener det er fornuftig slik det er foreslått med inngjerding av leilighetskomplekset med 
utgangspunkt i ferista som er nedlagt. Det bør være mindre grinder som gjør det mulig å slippe ut dyr som 
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av en eller annen grunn har kommet seg inn. Størrelse på inngjerding av enkelttomter tillegges 
kommunale bestemmelser. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ola Idar Løkken 
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ØYER FJELLSTYRE Kongsvegen 1646 2635 TRETTEN 
ØYER KOMMUNE Kongsvegen 325 2636 ØYER 


