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Vedr søknad om dispensasjon til å sette opp sauegjerde på Ilsetra Hotell 
 
Viser til tidligere samtaler og brev fra oss 3 august 2020, samt møte på Ilsetra i dag 29 april 2022,  vedr 
dispensasjon for å ha sauegjerde rundt bygningene knyttet til Ilsetra Hotell. 
 
Hotellet består av ett hovedhus og fem frittstående bygg der leilighetene vi benytter til våre gjester 
danner ett naturlig tun. 
Som driver av stedet i 17 år har jeg gjort meg noen erfaringer, både om hvilket gjerde som fungerer og 
ikke og hvor det er gunstigst å sette det opp både for sauen og oss. 
 
Vi søker om å få sette opp netting-gjerde de månedene sauen beiter i fjellet.  Vi kan grunnet mye snø og 
vær i vinterhalvåret ikke sette opp skigard da denne vil bli ødelagt av snøen.  Vi tar og ned deler av 
gjerdet når sauen har reist hjemmatt på grunn av skiløyper og tråkkemaskina. Vi har og laget en fin 
treport som åpnes og lukkes når gjester,  ansatte og vareleveringer kjører ut og inn, og satt opp en 
koselig melkerampe for å lage det litt fint. ( se vedlegg)
 
Hovedhuset har inngangsparti med skifertram i forkant og med direkte inngang til spisesal og 
resepsjon.  Vi kan ikke ha sau inn i spisesal og fellesområder på hotellet. 
Leilighetsbyggene der gjestene bor har i første etasje svalganger der sauen liker å ligge og gjøre fra seg 
og vi kan ikke ha sau der . 
Vi har utendørs svømmebasseng og området rundt bassenget er gjerdet inn slik det er krav om med 
skigard men vi har erfart i 2020 når vi hadde strømgjerde og ikke sauen netting rundt resten av 
bygningsmassen at dette brydde ikke sauen seg om flere av dem kom seg gjennom.
En av dem kom seg og gjennom til bassengområdet.  Sauen døde dessverre og det syns vi var veldig leit- 
både for sauen , bonden Sondre og for oss . 
 
Vi ettersender nabovarsel til søknaden. 
 
  
Med hilsen/ Best regards 
  
Tove Djuve 
Direktør/ Manager 
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