
Men en utfordring med beitedyr

Kvamsfjellet, en perle for alle



Min rolle

 Beitebruker.

 Setereier.

 Sitter i styret Kvamsfjellet Vel

 Rovviltansvarig i Nord- Fron Sau og Geit.

 Beitelagsleder i 10 år.

 Ansvarlig for ekstratilsynet i Kommunen.

 Medlem i beredskapsgruppa for Nord- og Sør- Fron.

 Arbeider i prosjekter om tapsårsaker i kommunene.

 Sitter i rovviltutvalget i OSG

 Fagansvarlig Norske kadaverhunder







Kvamsfjellet mot Rondane



Hotellet og ridesenteret



Kan vi ha det slik?



Eller vil vi ha det slik                      

(unntatt at her er det jerv)



Nøkkeltall

Beitebruk 

 To beitelag

 Sluppet 3563 sau og lam

 Sluppet 356 storfe

 Sluppet 41 hester

 17 beitebrukere

Bebyggelse

 Regulert ca. 1000 tomter

 Et høyfjellshotell

 Vann og kloakk under bygging, ca 4 

mil med grøfter

 Strøm over hele fjellet

 6 seterstuler

 Butikk, kafe, campingplass, 

ridesenter og kommunal badeplass.



Historien om hyttebyggingen på 

Kvamsfjellet

 Hyttebygging fra 1920, da med kvilebuer når de kjørte torv og mose

 Fra 1950 ble det bygget hytter av folk med penger, kjøpte da opptil 70 mål

 Regulert med gjerde fra 1993, da med 30 m2

 Etter flere utvidelser av hytteområder ble det startet et arbeid med gjerding

på 90 tallet uten resultat, men fra 2010 ble det startet et nytt arbeid med 

påtrykk fra kommunen. Etter noen års arbeid og mye støy ble det vedtatt at 

hver eiendom kunne gjerde inn 200m2 + bygningsmassen. Dette godtok vi som 

et kompromiss.

 Etter to år økt til 300m2, av praktiske årsaker

 Nå 1. gangs høring om 600m2

 Beitekartlegging etter at det ble økt til 300m2



Utfordringer
 Dårlige gjerder, det brukes strømgjerder uten strøm, hull i gjerder så dyr skilles, 

for store inngjerdet område(opptil 6 mål).

 Ikke oppfølging fra kommunen på brudd av reguleringsplanen.

 Dårlige gjerder tilhører grunneiere, hotell, hytteeiendommer og campingplass.

 Det settes opp strømgjerder etter tilsyn av beitelag og mattilsyn.

 Vi river farlige gjerder og anmelder ulovlige forhold, dette skaper konflikter.

 Beiteretten bestrides.

 Dyr flyttes vekk fra hytteområder av hytteeiere med begrunnelse i beiteretten.

 Ingen kan hjelpe beitebruket utenom beitelag. Lensmann henlegger, mattilsyn kan 
ikke hjelpe, kommunen sier det er en privatrettslig sak.

 Tafatte faglag, men også Sau og Geit både lokalt, fylkesvis og sentralt i dette.

 Kjøttfe og hester på beite i hytteområder



Sjikane av beitelag og beitebrukere

 Telefoner natt og dag med veldig sinte folk.

 Uthenging av personer på plakater og på 

velmøter.

 Falske varsler om dyr.

 Trues med erstatningskrav fra hytteeiere.

 Trues med «juling»



Fordeler med hyttefolk

 Mye hjelp i varsling av hendelser med dyr, 

påkjørsler, sjuke og skadde dyr.

 Beitebrukere står bedre sammen når det blir 

utfordringer som hytter og rovdyr.

 Fine turløyper både vinter og sommer.

 Næringsutvikling?

 De aller fleste er hyggelige fornuftige mennesker.



Næringsutvikling
 Hvor mye legger hyttefolk igjen? Modell for utregning er upresis.

 Utbyggere fra andre kommuner og byer.

 Anbudene på store anlegg går på pris, kun tomtesalg blir igjen i 

kommunen

 Lokale håndverkere, tomteutgraving, elektriker og rørlegger, lite 

tømrerarbeid.

 Når kommunen prater om Kvamsfjellet er ikke beitebruken nemt som 

næringsutvikling.

 Har det verdi for lokalsamfunnet? Antakelig JA.



Hva kan gjøres bedre av oss som 

beitebrukere.

 Starte i riktig ende, begynn med å kreve beitekartlegging.

 Ikke spredt bebyggelse.

 Samarbeid med grunneiere som vil selge hyttetomter.

 Ta hensyn til hver enkelt beitebruker.

 Saltplasser flyttes i forkant av bygging.

 Kreve nedsatt fartsgrenser før utbygging.

 Vurdere om gjerde er hensiktsmessig, vurdere inngjerdet område.

 Velge riktige personer til å «kjempe» for oss



Slik vil jeg ha det.

Takk for meg.


