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VARSEL OM MULIG STIKKPRØVEKONTROLL AV GJERDER PÅ VÆRSKEI 

Dette brevet sendes til fritidsboligeiere innenfor reguleringsplan for Værskei Sør. 
Bestemmelsene til reguleringsplanen fastslår at det er forbud mot oppføring av gjerde 
tilknyttet fritidsboligene.  

Kommunen er kjent med at ulovlige og farlige gjerder settes opp rundt fritidsboliger og 
fritidsboligtomter på Værskei. Slike gjerder kan bl.a. gi skader på beitedyr og føre til at 
beitedyr ledes bort fra sine beiteområder.  

Kommunen ønsker i dette brevet å veilede om regelverket og varsle om at kommunen 
vurderer å foreta stikkprøvekontroller gjennom sommeren.  

Oppfølging av regelverk 
Dersom man setter opp et gjerde som ikke er i tråd med reguleringsbestemmelsene, 
risikerer man ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Plasttråder/strømgjerder 
uten tilsyn, og strømgjerder som ikke er påkoblet strøm, vil også kunne følges opp av 
Mattilsynet med hjemmel i dyrevelferdsloven. Ved ulovlighetsoppfølging kan det fattes 
vedtak med pålegg om å fjerne gjerdet. Etterkommes ikke pålegget kan kommunen med 
hjemmel i plan- og bygningsloven fatte vedtak om overtredelsesgebyr. 

Om strømgjerde 
Plast-/strømgjerder er ikke ønskelig. Et strømgjerde krever daglig tilsyn og det må til enhver 
tid være tilkoplet strøm. Det vil si at man som hytteeier kan sette opp et midlertidig 
strømgjerde når man er til stede på eiendommen, og ta det ned i sin helhet når man forlater 
stedet. For at et strømgjerde skal fungere, må det settes opp riktig. Det er en stor risiko for 
at dyr, både beitedyr og ville dyr, henger seg fast i denne typen gjerder – spesielt 
strømgjerder med nettingmønster. 



 

   
 

Hold hunden i bånd i beitesesongen  
Selv om din hund er svært lydig og aldri har gjort noen dyr eller mennesker fortred, vil det 
lett kunne skje at jaktinstinktet slår inn mot beitedyr – uansett hundens rase. Dette kan få 
store dyrevelferdsmessige konsekvenser for dyrene, både rent fysisk samt gjennom splitting 
av flokken. Sett deg inn i og respekter båndtvangsreglene - de er i hovedsak fastsatt for å 
verne om dyrevelferden.  

Beitedyr  
Bildet nedenunder viser bakfoten til et lam som hadde surret foten inn i strømgjerdetråd. 
Lammet hadde sittet fast lenge, noe som medførte store blødningsskader. Lammet måtte 
avlives. Dette er et eksempel på skade som kan oppstå der strømgjerder enten ikke har tilsyn, 
står uten strøm eller ligger nede. 

Beiterett i utmark gir dyr rett til å ferdes i 
og gjennom utbygde hytteområder. En 
beiterett er den rettighet man råder over 
for å kunne slippe dyr på beite. En beiterett 
kan man ha på privat grunn, enten egen 
mark eller andres. Ofte er de som har 
beiterett i område ikke de samme som har 
solgt tomtene. Beiteretten er av 
privatrettslig karakter, det vil si at beite-
rettigheter ikke oppheves ved at det blir 
regulert fritidsboligtomter i fjellområdene. 

Beitende dyr, som ku og sau, er viktig for å 
holde kulturlandskapet i hevd. Samtidig kan 
beitedyr gi utfordringer med møkk inntil 
veggene, støy fra bjeller og spesielt storfe 
kan oppleves som skremmende.  

For å imøtekomme fritidsboligeieres behov 
for skjerming av bygninger, biler og andre 

eiendeler har det i nyere reguleringsplaner blitt fastsatt regler for utforming og 
arealstørrelse for gjerder på en avgrenset del av tomta. Ulike reguleringsplaner har derfor 
ulike regler ut fra når de ble vedtatt. For at reguleringsbestemmelsen i reguleringsplan for 
Værskei Sør skal endres må Statskog eller velforeningen i samarbeid med Statskog initiere en 
endring av reguleringsplanen.  

Utmarksbeite er bærekraftig bruk av ressurser og representerer store verdier i 
matproduksjonen og er den mest avgjørende faktoren for det landbruket vi har i regionen i 
dag. Skal en opprettholde eller øke disse verdiene må arealene brukes. Utbygging av 
utmarka setter beiterettigheter under press. Økt menneskelig aktivitet i utmarka påvirker 
også beite- og adferdsmønster både for husdyr og vilt.  
 

 



 

   
 

Hvordan opptre i nærheten av frittgående storfe  
1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. 
2. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner. 
3. Ikke gå bort til kalver. Kua kan gå til angrep for å beskytte dem. 
4. Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk regler om båndtvang fra 1.april til 1.okt.  
5. Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg 
unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått. 
6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på 
områder de ikke skal være, noe som kan gi uønskede situasjoner. 

Menneskemat egner seg ikke for beitedyr og mating vil medføre at dyrene oppsøker folk. 
Hold deg på avstand til beitedyrene for din egen, naboens og ikke minst for dyrenes skyld. 

Syke og skadde beitedyr 
Kontakt beitelaget i det aktuelle området. Kontaktinfo til beitelagene er slått opp på sentrale 
steder i beiteområdet, f.eks. ved bomkasser, søppelcontainere o.l. Oppgi type dyr, øremerke 
og/eller bjellemerke, sted og tid for når dyret ble observert og tlf.nr. slik at dyreeier kan 
kontakte deg for mer info. Du kan også kontakte landbruksforvaltningen i kommunen. 

Hvem er juridisk ansvarlig om beitedyr forårsaker skader? 
I friluftsloven § 9, 5. ledd står det: ”Telting og ferdsel må skje på eget ansvar for skade som 
dyr kan påføre personer, telt og andre eiendeler.» Det vil si at dyrets eier ikke har et ansvar 
for skader dyrene volder jf. Skadeerstatningsloven § 1-5 nr 1. Men dyreeieren kan bli 
ansvarlig dersom det er utvist uaktsomhet. 
 

Du kan finne mer info på kommunens hjemmeside: www.gausdal.kommune.no 
 

Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 
 
Mina Engum                                                                      Bjørn Nyfløtt  
Rådgiver/saksbehandler                                                 Fagansvarlig, byggesak  
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