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BEITEBRUK I STATSALLMENNINGENE - REVIDERING AV VEDTEKTER  

 

Vedlegg:  

Beitevedtekter for statsallmenningene 

 

 

Saksframstilling: 

 

Med hjemmel i ny fjellov av 1975, vedtok Ringebu fjellstyre 26. mars 1976 vedtekter for 

beitebruk i statsallmenningene i Ringebu. Disse er ikke revidert siden den gang. Av ulike 

hensyn bør en ha en gjennomgang av beitevedtektene. Det kan være behov for oppdateringer, 

tillegg og presiseringer. Det kan være forhold vedrørende gjeting, salting, hensyn til andre 

brukere av fjellet etc. Fjellstyret har f.eks. fått henvendelser fra elgjaktlag vedr. problemer 

med beitedyr under jakta.   

 

Gjeldende vedtekter er gjengitt i sin helhet under: 

 

Vedtekter for beitebruk i statsallmenningene i Ringebu, Ringebu østfjell, Imsdalen og 

Hirkjølen statsallmenninger. 

 

I. Beiting med lausfe er ikke tillatt, all form for beiting skal skje gjennom organisert 

gjeterlag. Unntatt er hest og budskap fra seter der det drives mjølkeproduksjon.  

 

II. Gjeting og salting skal foregå innen de nevnte områder, og ut fra de nevnte gjeterhytter. 

 

III. Allmenningene har følgende gjeterlag og beiteområder som er godkjent av fjellstyre: 

Ramshytta (Svabu) med sau og storfe.  

Brettingsdalen med sau og storfe. 

Fellessetra i Åsdalen med geit.  

Vekkom fra Kluftbua med sau.  

Brekkom fra Saubua og Stulsbua med sau og storfe i Samdalen.  

Fåvang fra Samtjernsbua og Eldåbua med sau og storfe. 

Hestavlslaget fra Remdalsbua, Borkebua (Gråbua) og Eldåbua.  

 

IV.  Fjellstyret kan avgrense tallet på beitedyr i de enkelte storfedrifter, samt fastsette hvor 

de enkelte drifter skal foregå. Fjellstyret kan hvis nødvendig godkjenne andre gjeterlag 

og drifter, enn de ovenfor nevnte. 

 

V. Søknad om beite fra felæger og hingstlæger må være innkommet innen 15. april.   

 

Møtested:  Rådhuset  

Møtedato:  27.3.2017 

Arkiv nr.: 368.20 

Sak nr.: 13/17 

Saksbehandler: Erik Hagen 



VI. Med lausfe forstås småfe så vel som storfe som ikke gjetes, eller ikke til kvelds søker 

hjem til bosted eller seter.  

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Kommentarer til punktene: 

 

II.  Når det gjelder salting kan det vurderes å ta inn føringer i forhold til salting i/langs vei 

og mye brukte stier/råk. Med bakgrunn i smittefare bør også saltplassene legges til 

høyder i tørt terreng, og flyttes år om annet. 

 

III.  Vekkom gjeterlag har utover Kluftbua samlekve ved Remdalsbua (sist godkjent flyttet i 

2004).  

Borkebua ble overført fra Ringebu Hestavlslag til fjellstyret i 2000, men bua står åpen 

og hestavlslaget skal dersom det i fremtiden blir aktuelt med hingsteslepp i området, ha 

retten til å benytte Borkebua som bosted.  

I tillegg til nevnte gjeterlag og beiteområder er Storfjellet beitelag registrert med 

beiterett i Hirkjølen statsallmenning.  

 

VI. Punktet kan legges inn under punkt I.  

 

Ellers bør det vurderes et punkt for beitetider. Slippdato bør gjeterlagene kunne avgjøre selv. 

Sankedato kan fjellstyret imidlertid vurdere å ta inn i vedtektene, dette i forhold til småvilt- og 

elgjakt.   

 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Tillegg i punkt II:  

Salting skal ikke forekomme nærmere vei og stier enn 100 meter. Saltplassene skal legges til 

høydedrag i tørt terreng og flyttes ved behov.    

 

Endring og tillegg i punkt III:  

- Vekkom fra Kluftbua og Remdalsbua med sau.  

- I tillegg til nevnte gjeterlag og beiteområder er Storfjellet beitelag registrert med 

beiterett i Hirkjølen statsallmenning. 

 

Punkt VI:  

legges under punkt I. 

 

Nytt punkt VI:  

Hovedsanking i godkjente beitelag i statsallmenningene skal skje før 15. september. Andre 

beitelag skal organisere sin hovedsank samtidig med tilstøtende områder. Alle beitedyr skal 

så langt det er mulig være ute fra utmarka innen 25. september.  

 

Nytt punkt VII:  

Straff: Brudd på forbud eller påbud i disse reglene er straffbare, jfr. fjellovas § 37. 

 

 



Møtebehandling: 

 

- Det ble foreslått ytterligere endring i pkt. II; Gjeting/tilsyn..  

- Tilføyelse i parentes, i foreslått tillegg i pkt. III: I tillegg til nevnte gjeterlag og 

beiteområder er Storfjellet beitelag SA registrert med beiterett i Hirkjølen 

statsallmenning (særrett som ikke behandles etter fjelloven). 

 

 

 

Vedtak:  

 

Vedtekter for beitebruk i statsallmenningene i Ringebu, Ringebu østfjell, Imsdalen og 

Hirkjølen statsallmenninger, vedtatt 27.3.2017, sak 13/17. 

 

I. Beiting med lausfe er ikke tillatt, all form for beiting skal skje gjennom organisert 

gjeterlag. Med lausfe forstås småfe så vel som storfe som ikke gjetes, eller ikke til 

kvelds søker hjem til bosted eller seter. Unntatt er hest og budskap fra seter der det 

drives mjølkeproduksjon. 

 

II. Gjeting/tilsyn og salting skal foregå innen de nevnte områder, og ut fra de nevnte 

gjeterhytter. Salting skal ikke forekomme nærmere vei og stier enn 100 meter. 

Saltplassene skal legges til høydedrag i tørt terreng og flyttes ved behov.    

 

III. Allmenningene har følgende gjeterlag og beiteområder som er godkjent av fjellstyre: 

Ramshytta (Svabu) med sau og storfe.  

Brettingsdalen med sau og storfe. 

Fellessetra i Åsdalen med geit.  

Vekkom fra Kluftbua og Remdalsbua med sau.  

Brekkom fra Saubua og Stulsbua med sau og storfe i Samdalen.  

Fåvang fra Samtjernsbua og Eldåbua med sau og storfe. 

Hestavlslaget fra Remdalsbua, Borkebua (Gråbua) og Eldåbua.  

 

I tillegg til nevnte gjeterlag og beiteområder er Storfjellet beitelag SA registrert med 

beiterett i Hirkjølen statsallmenning (særrett som ikke behandles etter fjelloven). 

 

IV.  Fjellstyret kan avgrense tallet på beitedyr i de enkelte storfedrifter, samt fastsette hvor 

de enkelte drifter skal foregå. Fjellstyret kan hvis nødvendig godkjenne andre gjeterlag 

og drifter, enn de ovenfor nevnte. 

 

V. Søknad om beite fra felæger og hingstlæger må være innkommet innen 15. april.   

 

VI. Hovedsanking i godkjente beitelag i statsallmenningene skal skje før 15. september. 

Andre beitelag skal organisere sin hovedsank samtidig med tilstøtende områder. Alle 

beitedyr skal så langt det er mulig være ute fra utmarka innen 25. september. 

 

VII. Straff: Brudd på forbud eller påbud i disse reglene er straffbare, jfr. fjellovas § 37. 

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

Saken legges ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 5. april 2017. 

 



Kopi:  

Registrerte beitelag i statsallmenningene 

 


