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Forslag om endring av beitereglene. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

E-post av 26.05.2016 fra Øyer beite- og gjetelag, vedlagt brev av 12.02.2016 fra Odd 

Granheim. 

Fjellstyrets beiteregler for Øyer statsallmenning 

 

Bakgrunn: 

Fjellstyret har vedtatt beiteregler med hjemmel i fjellova § 16. Reglene ble sist endret i 2009. 

 

I § 8 er det slått fast at hovedsanking skal skje før 15. september, og at alle beitedyr skal så 

langt det er mulig være ute av utmarka innen 25. september (før elgjaktstart).  Videre heter det 

at alle beitedyr skal være ute av både innmark og utmark i allmenningen innen 1. oktober.  

Etter dette er det altså ikke tillatt å ha dyr på inngjerdede parseller i fjellet etter 1. oktober.  

Begrunnelsen var at noen jakthunder lot seg forstyrre av beitedyrene, og det oppstod episoder 

hvor beitedyrene ble jaget av hunder også inne på inngjerdet areal. 

 

I e-post datert 26.05.2016 foreslår styret i Øyer beitelag å tillate beiting på innmark også 

utover i oktober.  Begrunnelsen ar at mange gårder har mye av arealet sitt i fjellet, og at det 

fortsatt er mulig å høste ressurser etter 1. oktober.  

 

 

Vurdering: 

I en normal høst er vekstsesongen vanligvis avsluttet den 1. oktober.  Men noen høster er det 

fortsatt vekst også de første dagene i oktober.  Særlig de siste årene har det vært mange milde 

høster, og mulige klimaendringer vil forsteke dette bildet. 

 

De datoene som er satt i beitereglene er et forsøk på å finne praktiske tidsfrister som 

tilgodeser både beitenøringa og jegerne.  I det store og hele fungerer dette bra, det er ikke noe 

stort motsetningsforhold mellom de ulike interesser.  En minner om at det ikke er sjelden 

jegerne finner igjen dyr, og varsler om dette. 

 

At det grå beitedyr på inngjerdet område utover høsten er vanlig, og mer reglen enn unntaket.  

Dette er noe jegerne og hundene må forholde seg til i resten av kommunen.  Jeg er enig i at i 

prinsippet skiller ikke inngjerda parseller i fjellet seg ut.  Jeg mener derfor at beitereglene bør 

endres som foreslått, slik at beitet på inngjerda parseller kan utnyttes også utover i oktober. 

 

Å ha dyr på parsellene bør ha peg av å utnytte beiteressursene, og ikke som ren oppbevaring 

av dyrene.  Av og til har vi sett at det er brukere som lar dyrene gå urimelig lenge.  Det bør 

derfor settes som vilkår at det er beiteutnyttelse som er målet, og at det ikke skal brukes 

tilkjørt fòr.  Videre bør det settes en dato som siste frist for å ta hjem dyrene. 
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Forslag til vedtak: 

 

Beitereglenes § 8, siste ledd endres til følgende ordlyd: 

 

Alle beitedyr skal være ute av både innmark og utmark i allmenninga innen 15. oktober.  Etter 

25 september er det ikke tillatt å bruke tilkjørt fòr til dyrene. 

 

 

Forslaget legges ut til offentlig gjennomsyn i lovbestemt tid.  Dersom ingen protester kommer 

inn, er vedtaket endelig. 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 


