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Problemstillinger
• Diverse henvendelser fra hytteeiere:

• Flere henvendelser tyder på dårlig informasjon ved kjøp av hytte/tomt – at høgfjellet også er 
beiteområde blir underkommunisert.

• At noen tar seg til rette med gjerder som ikke er i tråd med gjeldende bestemmelser gjør at andre 
som forholder seg til bestemmelsene før økt belastning.

• At kommunen ikke følger opp reguleringsbestemmelsene .

• Bekymring for dyrevelferd:
• Mattilsynet har henvendt seg til kommunen angående strøm-/plastikkgjerder og dårlig 

vedlikeholdte gjerder.
• Dyreeiere opplever «unødvendige» skader på dyr – jaget, skremt, splittet osv.
• Økt engasjement på FB i beitesesongen.

• Delt lovverk
• Beiterett er en privatrettslig servitutt. Denne blir som oftest ikke innløst ved regulering av 

hytteområder. 
• Kommunen har ved vedtak av arealplaner fastsatt regler for inngjerding – i hovedsak for å kunne 

verne om private eiendeler og nærområdet til fritidsboligen. I noen nyere reguleringsplaner har 
det blitt vedtatt regler om at «større sammenhengende gjerder» kan omsøkes. Dette er som oftest 
tatt inn for planer med tett utbygging i sentrumsnære områder.



Mattilsynets ansvar i medhold av 
dyrevelferdslovens § 15:
• Eksempler på gjerder der Mattilsynet gir pålegg om utbedring: 

* Ny piggtråd 

* Løs gammel piggtråd 

* Løs netting 

* Nettinggjerde oppført dobbelt (kan være felle for dyr) 

* Strømtråd uten strøm eller løs strømtråd 

* Netting oppført feil vei, dvs. store masker nederst (lam kan sette seg fast)

• Strømgjerde

I det siste er det sett en økning i bruk av strømgjerde rundt hytter. For at strømgjerde skal 
kunne brukes, må det være festet opp ordentlig og det må være strøm på gjerdet. Det skal 
være daglig tilsyn med at dette er i orden. Etter beitesesongen skal gjerdet fjernes.



Punktfester/festetomter i statsallmenningen

• Statskog har i sine festeavtaler (privatrettslig) passus om at 
inngjerding ikke er tillatt

• Fjellstyret forvalter statsallmenningen i medhold av fjellova.

• Fjellstyret ønsker samarbeid med kommunen og Mattilsynet for 
oppfølging av ulovlige gjerder, med hovedfokus på Værskei-området.



Kommunens politikk og planer

• Politisk føring nedfelt i Byggeskikkveileder for fritidsbebyggelse i 
Gausdal (2016)

• Kommunedelplanene i fjellområder har retningslinjer for inngjerding 
av fritidsboliger. Disse følges normalt opp med bestemmelser i 
reguleringsplaner.

• Reguleringsplaner har ulikt vedtakstidspunkt, og dermed også ulike 
regler for inngjerding av fritidsboliger. 



Byggeskikkveileder for fritidsbebyggelse i 
Gausdal (Kommunestyret mars, 2016)



Reguleringsplaner

• Vi ser at regler for inngjerding varierer, dette henger også sammen 
med samfunnsutviklingen. 

• Hytteeiere og beitende husdyr levde tidligere i større grad «side om 
side». I moderne tid er trenden mer at «her har jeg hytte, så da må 
beitedyrene gå et annet sted». Størrelsen på flokkene har også økt, og 
man ser en økning i antall ammekyr på fjellbeite.

• I eldre reguleringsplaner ser man oftere at gjerder ikke er et tema i 
bestemmelsene (kanskje det ikke syntes nødvendig) eller at det er tatt 
inn «gjerder er ikke tillatt». 



Skei sentrum/ revisjon av KDP Skei

• Skei seterlag har initiert et arbeid med å «tette» fellesgjerdet rundt 
Skei sentrum (jf. gjeldende kommunedelplan for Skei (2010)).

• Lykkes dette tiltaket – og folk flest lukker grinder ved ferdsel - vil man 
(endelig) kunne oppnå målsettingen nedfelt i kommunedelplanen.

• Gjerder og beitedyr vil bli et tema i arbeidet med kommunedelplanen.
• Dette vil belyse ulike problemstillinger og utfordringer

• Planarbeidet vil naturlignok ta noe tid, og KDP for Skei vil heller ikke 
overstyre gjeldende reguleringsplaner ang. gjerdebestemmelser, så 
derfor foreslås følgende tiltaksplan:



Hvordan og hvem?

• Konkret organisering/ arbeidsfordeling er ikke avklart pr. nå, men 
dette temaet berører fagtemaer både hos teknisk enhet og 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

• Planavdelinga og landbrukskontoret hadde møte med beitenæringa 
15/9- 2020 for dialog og kunnskapsutveksling i tidligfase KDP Skei

• Møtet med Mattilsynet vil være ved både landbruk og plan 

• Landbrukskontoret vil fortløpende søke å informere om tilknyttede 
temaer, som for eksempel hvordan man med hund skal oppføre seg 
rundt ammekuflokker (plakater, artikler osv.)



Forslag til tiltak før beitesesongen 2021 (1)

1. Feb/mars: Teste mulighet for endring av noen planer, som ikke har 
bestemmelser eller der bestemmelsen lyder « Gjerder er ikke 
tillatt». Initieres som «mindre endring» jf. pbl § 12-14 i håp om 
politisk behandling før beitesesongen. Hvis ikke vesentlige 
merknader på forslag til endring, vil vedtak kunne fattes i medhold 
av pbl § 12-14 av Planutvalget (aprilmøtet og/eller junimøtet).

2. Mars/april: Følge opp grunneier/utbygger/velforeninger der 
reguleringsplanen forutsetter inngjerding av større 
sammenhengende arealer.

3. Uke 8: planleggingsmøte med Mattilsynet.



Forslag til tiltak før beitesesongen 2021 (2)

1. God og tidlig nok informasjon – forklare etappene og gi 
fritidsboligeiere mulighet til å «forberede seg på forventet aktivitet 
og gjøre nødvendige grep».

2. Forsommer (mai)/sommer 2021:  I samarbeid med Mattilsynet følge 
opp strømgjerder, der det er sammenfall med kommunens 
reguleringsbestemmelser som angir at «Gjerder skal være oppført i 
tre..» etter fastsatte saksbehandlingsregler.

3. Høst 2021/før neste beitesesong (2022): Hvis kapasiteten tillater 
det vil man søke å dokumentere eksisterende forhold, for 
oppfølging av gjerder som ikke forholder seg til fastsatte 
reguleringsbestemmelser (utforming og størrelse)- etter fastsatte 
saksbehandlingsregler.


