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1. Innledning 
Beitebruksplanen for Lillehammer kommune ble vedtatt politisk i 2000. Etter 12 år er det 

behov for en oppdatering av planen og denne gangen blir en beredskapsplan i.f.t. akutte 

skader inkludert i beitebruksplanen. Det lages også et digitalt beitebrukskart som gjøres 

tilgjengelig på kommunens kartløsning på internett. 

 

 

2. Målsettinger 
Beitebruksplanen har fire hovedmål: 

 

1.  Beitebruksplanen skal være et grunnlag for anna planarbeid i kommunen. 

 

2.  Planen skal dokumentere omfanget og verdien av beitinga i dag. 

 

3.  Planen skal sikre at beitenæringa har tilgang på areal og ressursar også i framtida. 

 

4.  Planen skal komme med tiltak som styrker beitebruken og reduserer konfliktnivået.  

 

 

3. Gjennomføring av arbeid/planprosess 
Rullering av beitebruksplanen ble igangsatt av Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 

etter oppfordring fra beitelagene i kommunen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 

Terje Holen, Fåberg Østside beitelag, Magne Gutsveen, Fåberg Vestside beitelag, Tommy 

Sønsterud, Jan Johnsplass og Karen Saksum fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 

Sistnevnte har vært sekretær. 

 

Beitebruksplanen utarbeides som en temaplan for beitebruk. Gjennom planprosessen med 

varsel om oppstart gjennom vedtak i kommuneplanutvalget og at planforslaget sendes ut på 

høring før endelig vedtak fattes i kommunestyret, får planen status som kommunedelplan for 

beitebruk. Den har ikke rettsvirkning som planer etter plan- og bygningsloven. 

Beitebruksplanen vil inngå som et grunnlag og nyttig redskap i kommunens planarbeid og i 

forbindelse med andre politiske beslutninger som berører utmarksområdene og bruken av 

ressursene her. 

Beitelagene har tegnet inn sine anlegg på grunnlagskartene, mens landbrukskontoret har tatt 

seg av skrivearbeidet. Den nye beitebruksplanen har tatt inn flere av kapitlene fra den forrige 

utgaven med noen oppdateringer. Beredskapsplanen er ny.  

 

 

 

4. Beitebruken i Lillehammer 
 

4.1 Beitearealene i Lillehammer 

Utmarksarealene i Lillehammer er delt i to hovedområder av Lågen/Mjøsa, og beitebrukerne 

er organisert i to beitelag; Fåberg Østside beitelag og Fåberg Vestside beitelag. Det totale 

beitearealet på vestsiden av Lågen/Mjøsa er ca 247.000 daa. Ca 12.000 daa eies av 

Lillehammer kommune og ca 235.000 daa eies av private grunneiere. På østsiden er det totale 

beitearealet ca 134.000 daa fordelt på 35.000 daa statsallmenning, ca 3500 daa på 

fylkeskommunal grunn, ca 800 daa kommuneskog og ca 94.700 daa på privat grunn.  
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De to hovedområdene er igjen delt i beiteområder. Tabell 1 under viser de ulike 

beiteområdene og beitebelegget i hvert av dem. Tallene for antall slipte dyr er hentet fra 

søknad om produksjonstilskudd sommeren 2011 og beitelagene har gitt informasjonen om 

hvor den enkelte medlemsbesetning beiter. 

Enkelte beiteområder går i mange tilfeller over i hverandre ved at dyra vandrer over større  

strekninger. Tabellen må derfor oppfattes som en grov oversikt over beitebelegget i de ulike 

områdene. 

I Lillehammer synes det å være tilstrekkelig beite for både husdyr og hjortevilt.   

 

 

4.2 Dyr på beite  

I 2011 ble det sluppet 388 mjølkekyr/ammekyr, 713 ungdyr av storfe og 9145 sau og lam på 

utmarksbeite i følge søknader om produksjonstilskudd. I.f.t. i 2000 utgjør dette en økning på 

327 storfe og en nedgang på 584 sau/lam. 

 

De to beitelagene i kommunen fungerer begge godt selv om de dekker store arealer og har 

mange medlemmer. Dette løses ved at hvert lag er oppdelt i flere sankelag med en ansvarlig 

sankebas som leder. 

 

Tabell 1 viser beitebelegget i de ulike beiteområdene hentet fra søknader om tilskudd til 

organisert beitebruk. I tillegg er det noen besetninger i flere av disse områdene som ikke er 

medlem av beitelagene så deres dyr kommer i tillegg til tallene i tabellen. 

 

Tabell 1. Beiteområder/beitebelegg (beitesesongen 2011) 

Beiteområde Søyer Lam Sum sau Storfe Sau/1000 

daa 

Areal i 

daa 
1)

 

 

Østsida: 

      

1.Baklia 229 410 639  53 12.000 

2. Statsallmenningen 264 457 879 83 22 40.200 

3. Sjøsetra 29 58 87  4 21.000 

4. Åsen/Kjølgård 140 287 427 66 10 40.000 

5. Storkvanndalen 221 435 656  41 16.000 

Sum 883 1647 2530 149   

 

Vestsida 

      

6. Bakseterkjølen 201 395 596 94 27 22.000 

7. Ruk/Kinn/Sørkjølen 946 1706 2652 224 40 66.000 

8. Vest for Rinna 783 1472 2255 268 17 132.000 

Sum 1930 3573 5503 586   

Andre 
2)

 411 701 1112 368   

Totalt 3224 5921 9145 1103   

 
1) 

Beregnet areal i dekar med fratrekk av vann. 
2) 

Inkluderer besetninger som ikke er medlem i et av beitelagene og besetninger som beiter i andre kommuner. 
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4.2.1 Sau i utmark 

Sauen er det viktigste beitedyret og tilnærmet all sauen i Lillehammer går på utmarksbeite. 

Utmarksbeitene i kommunen passer godt for sau og det kan vises til høy tilvekst og lave tap 

gjennom flere år. Tabell 2 viser en oversikt over tapene hentet fra søknader om tilskudd til 

organisert beitebruk. I de siste åra har sauenæringa fått merke rovdyrproblematikken og 

enkeltbesetninger har opplevd store tap. Det er særlig bjørn og gaupe som har tatt dyr. 

Søyetapet har i enkelte besetninger vært opp i 40%.  

 

Tabell 2. Antall sau/lam sluppet på beite og antall sau/lam tapt på beite 

 Sluppet på beite Tapt på beite Taps % 

År Sau/Lam Sau/Lam Sau/Lam 

2006 9749 283 2,9 

2007 9615 353 3,7 

2008 9049 272 3,0 

2009 8711 296 3,4 

2010 8583 292 3,5 

2011 8067 251 3,1 

 

Forøvrig er helsetilstanden på sauen i området god.  

 

4.2.2 Storfe i utmark 

Antall storfe som beiter i utmarka er økende. I 2000 ble det sluppet 774 storfe 

(mjølkeku/ammeku og ungdyr) på utmarksbeite mens i 2011 var antallet økt med 329 til 1103 

dyr.  

 

Antallet storfe totalt omsøkt for produksjonstilskudd i Lillehammer kommune har økt med 96 

dyr fra 3398 til 3494 i samme perioden. Antallet søkere om produksjonstilskudd som har 

storfe har gått fra 83 til 47 på disse åra og gjennomsnittsdyretall pr.søker fra 41 til 74. 

Tallene viser at strukturutviklingen i landbruket i Lillehammer kommune er som i landet for 

øvrig, med færre og større bruk.  Medvirkende årsaker til dette er flere. Det er etablert flere 

større samdrifter i mjølkeproduksjon i kommunen. En del mjølkeprodusenter har også sluttet 

og leid bort mjølkekvota. Noen av disse har startet opp med ammeku i stedet og de benytter 

da utmarksbeite i større grad enn de gjorde tidligere.  

I.f.t. tilskuddsordningene ble det i 2008 innført fullt tilskudd til ammekyr i besetninger med 

mjølkeku. Dette har bidratt til at flere har noen ammekyr i tillegg til mjølkebesetningen. I 

tillegg har tilskudd til storfe på både inn- og utmarksbeite gått opp. Det er grunn til å forvente 

at denne utviklingen i antall storfe i utmark vil fortsette.  

 

Flere storfe og spesielt ammeku i utmark medfører noen nye utfordringer. Store, tunge dyr og 

kyr som ofte har med seg kalv kan gi økt press på gjerder m.m., og store flokker med mere 

tunge dyr kan gi mer opptrakking på plantefelt, samleplasser og saltsteinsplasser bl.a. Kyr 

med kalv kan også ha sterke morsinstinkt og krever at folk som ferdes i utmarka er særlig 

oppmerksomme. Spesielt viktig er det for de som går tur med hund da storfe kan reagere på 

hunder. 

 

I Fåberg Østfjell beiter storfe på Nordseter og i Gropmarka. Nordseter er det store hyttefeltet i 

Østfjellet, og det er viktig å ta hensyn til at det er flere næringsinteresser i dette området når 

det skal planlegges av nye hyttefelt.  
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I enkelte områder i Fåberg Vestfjell har antallet storfe på utmarksbeite økt mye de senere åra. 

Flere større besetninger har tilhold i seterområdene der. En del av disse dyrene tilhører 

besetninger i Gausdal som trekker over til vestfjellet. Beitepresset er på enkelte seterområder 

til tider stort. I tillegg er det en utfordring at det går igjen en del dyr lenge utover høsten. Dette 

er en utfordring særlig i.f.t. gjennomføring av jakta. 

 

4. 3 Verdien av utmarksbeitet 

Alle dyra som var i utmarka i 2011 høstet ca 1.346.000 fôrenheter fra utmarksbeite til en verdi 

av over 4 millioner kroner. Det er her forutsatt 3 kr/fôrenhet, 100 beitedager og normfôring.  

Opptaket av fôr på utmarksbeite tilsvarer produksjon beitegras på 5608 daa fulldyrka areal når 

en regner en avling ved beiting på 240 FE/daa. Det totale dyrka arealet i Lillehammer 

kommune er på 21.795 daa.  

Utmarksbeitet er derfor en viktig ressurs for landbruket i kommunen. 

 

4.4 Historisk utvikling/tradisjonell bruk av utmarka 

Tidligere hadde utmark relativt større økonomisk betydning for jordbruksnæringen enn det 

som har vært tilfelle de siste 30-40 årene. Hvert bruk hadde en eller flere setervoller. I 

utmarka og på setervollene ble det høstet betydelige mengder vinterfôr. Gardsdrifta var i stor 

grad basert på utmarksressursene. Den tradisjonelle seterdriften ble opprettholdt fram til 

omkring 1960. Noen enkeltsetrer og fellessetrer er fortsatt i drift. 

 

Landets første fellesseter, Fløyten fellesseter ble etablert i Lillehammer kommune i 1939. Det 

ble senere anlagt fire fellessetre.  I 2011 var det drift på alle disse fem fellessetrene, men 

antallet deltakere pr.seter har gått ned. Alle setrene som fortsatt er i drift ligger i Fåberg 

Vestfjell. 

 

 

5. Ressursgrunnlaget 
  

5.1 Naturgitte forhold 

Berggrunnen i kommunen består utelukkende av sedimentære bergarter. Senprekambrisk 

sandstein dominerer.  

I den østligste delen av kommunen er grunnfjellet mørk senprekambrisk sandstein som stedvis 

er konglomeratisk (av blandet materiale). Skiferinnholdet er lite og gir et forholdsvis 

næringsfattig jordsmonn. Løsmassene er tynnere enn på vestsiden av Mjøsa og de avtar med 

stigende høyde over havet.  

 

Fra den midtre delen av Lillehammer og mot vest er det mer skifer og sandstein i veksling. 

Dette gir tykkere og mer næringsrike løsmasser. I Fåberg vestfjell øst for Vismunda er det et 

område bestående av bladet konglomerat som ved Vismunda går over i et område med 

kalkstein og skifer. Det sistnevnte gir grunnlag for et godt jordsmonn.  

 

 

5.2 Vegetasjon og beitekvalitet 

Bergartformasjonene gjenspeiles i vegetasjonen. H.C. Gjerlaug har kartlagt vegetasjonen i 

Lillehammer og har resultatene av kartleggingen viser store områder med lågurt- og 

høgstaudeområder i Fåberg Vestfjell. Slike områder gir et frodig beite når skogen er hogget 

og ny skog er i tidlig utvikling. I området ved Lunken og Vismundsvatnet finner en mange 

rikmyrer. Disse er kjennetegnet ved å være artsrike og næringsrike med bladmoser, urter og 

gras/starr/siv-arter (graminider).  
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På østsiden av Mjøsa/Lågen er det store områder med lyng-granskogområder som gir et 

skrinnere beite enn på vestsiden. Det samme gjelder til dels for furuskogområdene. Fjellvidda 

i nordøst ligger ca 900 m.o.h. Vegetasjonen er ensformig med store fattigmyr-områder som er 

omgitt av blåbærrike risheier. Her ligger en god del setrer, men alle disse er nå ute av drift. 

 

Treslaget har også betydning for beitets kvalitet. Tett hogstmoden granskog gir lite muligheter 

for beitevekstene til å utvikle seg. Lauvskog derimot er mer åpen, slik at lyset i større grad når 

ned til undervegetasjonen og denne får utvikle seg til å gi bedre beite. 

 

 

5.3 Bevaring/utvikling av kulturlandskap og biologisk mangfold ved beiting 

Kulturlandskapet har kulturelle og estetiske verdier samtidig som det har en rik flora og fauna. 

Mange plantearter kan i Norge bare overleve ved beiting, stell og høsting. Humler er for 

eksempel avhengige av den variasjon som finnes i kulturlandskapet med åkerholmer, 

steingjerde og kratt og er på sin side viktige for bestøvningen av planter. 

 

Gjengroing av enger og beitemarker kan medføre at plantearter forsvinner eller blir sjeldne og 

medfører en mindre artsrikdom. Det er nok så at noen mennesker ønsker en urørt villmark, 

men kulturlandskapet bidrar også til mangfold, variasjon og økt opplevelsesverdi. Beitedyrene 

opprettholder dessuten stier og ferdselsårer i utmarka til glede for friluftsfolk og turister. 

Disse godene kommer i tillegg til selve produksjonsverdien fra beitebruken. 

Blant de 56 naturtyper som er spesielt viktige for det biologiske mangfoldet iflg. St.meld 8 

(1999-2000) er naturbeitemark og skogsbeiter gruppert som hensynskrevende. Lite av arealet 

i Norge er kulturpåvirket. Bare ca 3% er dyrka jord. Hvis beiting faller ut, vil en miste den del 

av artsmangfoldet som er avhengig av beiting og bruk av ulike utmarkstyper. Beiting må 

regnes som en bidragsyter til økt biologisk mangfold. Samtidig kan beitetrykket bli så stort at 

antall plantearter minsker og en får erosjon. Dette er et stort problem mange steder i verden. I 

Lillehammer er det ikke problemet omkring beitetrykk stort sett begrenset til å unngå at 

plantefelt blir skadet ved at dyrene slippes før beiteveksten er kommet i gang.  

 

5.4 Sambeiting og alternativ beiting med flere dyreslag 

Ved sambeiting menes at flere dyreslag beiter samtidig i samme område. Alternativ beiting 

betyr at man skifter dyreslag fra det ene året til det andre. Ved å la to eller flere dyreslag beite 

i samme område får en bedre utnyttelse av beitet da forskjellige dyreslag gjerne tar 

forskjellige grasarter og deler av samme graset slik at beitekvaliteten holdes bedre oppe. Et 

annet forhold som særlig gjør seg gjeldene på innmarksbeite med stor dyretetthet, er at 

næringsrikt beitegras rundt avføringsrukene vrakes dersom samme dyreslaget beiter her. Når 

ku og sau beiter sammen, tar sauen det frodige graset rundt kurukene som eller vrakes av 

kyrne selv. Avbeitingen blir derved bedre og innvollsparasittene holdes bedre nede.  

 

 

5.5 Beitearealenes beliggenhet 

 I Lillehammer slipper bøndene i stor grad å transportere dyra lange strekninger til og fra 

beite. Anslagsvis 60-70% av dyra kan slippes eller drives direkte på utmarksbeite hjemmefra. 

Det er viktig å kunne ta vare på denne naturgitte fordelen. Det må derfor tas hensyn til at 

beitedyra kan sikres fortsatt fri passasje fra gårdene og til utmarka under arealdisponering og 

utbygging i kommunen. 

Trekkveger der dyra ferdes til daglig bør kartfestes og må ikke stenges. 
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5.6 Setrer og utmarksslåtter 

Tidligere kunne mange bruk ha to setrer. Det var heimseter ned i skoglia, som man flyttet til i 

juni (vårseter). Senere flyttet man til setra inne på fjellet, som gjerne kalles sommerseter  

(langseter/fjellseter). Heimsetra kunne også bli brukt som høstseter en tid etter at oppholdet på 

langsetra var over. På heimsetrene kom veksten i gang tidligere og varte lengre ut over høsten 

enn inne på fjellet, og man fikk tilgang til større beitearealer totalt. Ellers ble mye vinterfôr 

høstet i utmarka. I fjellseterområdet ble de beste myrene og setervollene høstet med ljå. 

Utmarksslåtten var en viktig del av fôrgrunnlaget for vinteren på mange gårder. De enkelte av 

setrene, f.eks. Nordseter, hadde hvert sitt beiteområde omkring setra der dyra kunne gå. 

Slått og beiting av setervoller og utmark gir mere variasjon i landskapet og større mangfold av 

planter, da det bidrar til at sopp og urter får leverom ved at jorda gjødsles og høstes, samt at 

busker og kratt holdes nede. Det er funnet gamle slåtteenger med over 85 ulike plantearter 

innenfor noen få dekar areal. Slike ting bidrar til å øke opplevelsesverdien for de som ferdes i 

skog og mark.  

 

Setrene ble tradisjonelt lagt i gode beiteområder. Setervollene med omkringliggende områder 

er også i dag gode beiteområder. I Fåberg østfjell har staten anerkjent privat eiendomsrett til 

alle setervollene. Dermed gjelder ikke foreldelsesfristen for gjenoppbygging av nedfalte 

seterhus dersom det i framtida kan bli aktuelt å ta opp igjen seterdrifta. På vestsida av 

Lågen/Mjøsa er det ingen allmenning.  

 

5.7 Registreringer 

Det ble gjennomført vegetasjonskartlegging av hele kommunen i 1973 av hovedfagstudent i 

botanikk Hans Christian Gjerlaug. Noen endringer har skjedd i mellomtiden, men 

kartleggingsdataene er fortsatt gyldige for den største delen av arealet og er av stor verdi. Den 

vegetasjonsinndelingen Gjerlaug har fulgt, går igjen i beiteundersøkelser når det gjelder å 

finne uttrykk for verdien av ulike vegetasjonstyper. Oversiktskart som Gjerlaug lagde utfra 

sine registreringer er lagt ved planen.  

 

Det finnes et detaljkart i målestokk 1:20000. Dette kartet viser følgende vegetasjonstyper: 

lavrik rishei, blåbærrik rishei, primær finnskjeggmark, lavalpin sekundær finnskjeggmark, 

rismyr, rikmyr, fattigmyr, mellommyr, rikmyr, kulturmark, fjellbjørkeskog, lynggranskog, 

bær-lyng-bar-/blandingsskog, lavfuruskog, lågurtgranskog, høgstaudegranskog, oreskog, 

edellauvskog, ospeskog og bjørkesumpskog.  

 

Dersom utmarksbeite skal klassifiseres i gode og mindre gode beiteområder, vil bonitetskart 

være et godt hjelpemiddel. Boniteten er den viktigste faktoren også når det gjelder 

grasproduksjon, men for skogsbeite vil skogens alder og tetthet være nesten like viktig. 

Gammel, tett skog gir lite rom for grasvekst, mens det etter snauhogst vil bli svært godt beite i 

noen år. Av dette følger at det er vanskelig å klassifisere skogsbeite som godt eller mindre 

godt på litt lengre sikt. Det vil forandre seg i takt med skogbehandlingen. Beitedyra søker dit 

det til enhver tid er best beite, innenfor det område de vanligvis holder til. Beitebelegget (dyr 

pr.arealenhet), vil av den grunn forandre seg over tid.  

 

Disse faktorene er det viktig å være klar over, dersom et ”beitekart” der gode og mindre gode 

beiteområder er kartfestet, skal brukes i kommuneplansammenheng. 
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5.8 Definisjoner og kartsignatur (kartdelen)  

Kartet til beitebruksplanen digitaliseres og legges som et temakart i kommunens kartverk. 

Dermed blir det tilgjengelig på kommunens kartløsning på Internett. Kartfestede innretninger 

er bl.a. samlekveer, slipplasser, salteplasser og sperregjerder. 

 

 

6. Beiteretten 
 

6.1 Rettslige forhold 

Nesten alle gårdsbruk i Lillehammer har beiterett i utmarka. I praktisk talt all utmark har ett 

eller flere gårdsbruk beiterett. For de opprinnelige gardene er beiteretten ofte beskrevet i 

gamle dokumenter, som utskiftingsprotokoller. For bruk som senere er utskilt fra 

hovedbruket, kan beiteretten være nevnt i skylddelingsforretningen, men ifølge 

jordskifteverket er det ikke alle eiendommer som kan bekrefte sin beiterett. Spørsmålet vil 

være aktuelt i de tilfelle beiteretten skal innløses, og da må det bli en sak mellom de 

involverte partene. I utgangspunktet er beiteretten knyttet til den del av bygda som det 

opprinnelige bruket sogner til.  

 

Retten til å utnytte beite på privat grunneiendom er en av de beføyelser som hører til eiers 

rådighet over eiendommen på linje med hogstrett, retten til å dyrke, utnytte grus og 

sandforekomster, jakt og fiske. Beiterett er altså ingen allemannsrett på linje med ferdsel til 

fots og bærplukking. I utmark kan likevel andre gårdsbruk ha en eller flere bruksretter over 

annen manns eiendom på linje med vegrett og brønnrett. Beiterett som bruksrett på annen 

manns eiendom forekommer relativt ofte. Hvem som har beiterett i de enkelte områder, 

avhenger av eiendomshistorien for grunneiendommen. Det vil alltid være en eller flere 

grunneiere som har rett til å utnytte beitet på en utmarkseiendom. I utskiftingsprotokollene 

kan en finne beskrivelser av geografisk begrunnede rettigheter. 

 

I gamle dager ble alt beitefeet gjetet. Gjetingen foregikk i regi av brukerne. Det var oftest 

unger som utført gjetingen. Disse passet på at dyra beitet der hvor bruket hadde sin beiterett.  

 

I senere år har beitepresset i Lillehammer området avtatt, og beiterettshaverne har ikke vært så 

nøye på om noen beitedyr skulle forville seg over i et område der eierens gardsbruk ikke har 

beiterettigheter. Dette kalles gjerne for tålt beiting eller streifbeiting og er i praksis en 

stilletiende avtale om at dyra kan gå der en viss tid, men at beitebrukeren er klar over at han 

ikke har noen beiterett. Beiterettens geografiske tilknytning kan likevel anskueliggjøres av det 

forhold at det neppe til være noen gardbruker fra østsida som vil la dyra gå på vestsida eller 

omvendt. Heller vil ikke en gardbruker med rettigheter bare på f.eks. Kinnkjølen/Rukkjølen 

uten videre slippe sine dyr på beite på f.eks. Bakseterkjølen el. omvendt. 

 

Lov om ymse beitespørsmål av 16.6.1961 §§ 6-8 ansvarliggjør beitebruker til å passe på at 

dyra holdes til de områder hvor vedkommende har beiterett. Det har vært noen konflikter i 

saker hvor dyra kommer inn på områder hvor de ikke skal. Der den ene parten har hevdet sine 

rettigheter etter innholdet i denne loven, har motparten påberopt seg rettigheter som er hjemlet 

i lov om grannegjerde av 5.mai 1961, hvor gjerdeholder holdes ansvarlig.  

I § 19 i gjerdeloven pålegges grunneier å opprettholde sitt gjerde så lenge ikke annet er 

fastsatt ved gjerdeskjønn. Disse forholdene har medført motsetninger mellom partene hvor 

tidligere gjerder har opphørt. I praksis kan det oppstå problemer med å utnytte beiteretten fullt 

ut i tilfeller der et betydelig antall gardbrukere har sluttet med husdyr og det anlegges nye 

boligfelt inntil beiteområdene.  
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På østsiden av Mjøsa er det på strekningene der det ikke var private gjerder, satt opp gjerde i 

regi av beitelaget slik at det i praksis er et sammenhengende sperregjerde fra Ringsaker-

grensen og til Fåberg. Dette hindrer beitedyrene i å komme ned i boligområdene, sentrum og 

til vegene.  

 

På vestsida er det etablert et gjerdelag av grunneiere på Vingnes, Vingnes gjerdelag. Laget er 

etablert for å få satt opp sperregjerde fra Saksumdalsvegen til Synsterud som skal hindre 

beitedyr fra å komme ned til bebyggelsen på Vingnes og Jørstadmoen. 

 

I lov om dyrevelferd av 01.01.2010 er det innført total forbud mot bruk av piggtråd på nye 

gjerder. Det er Mattilsynet som forvalter Lov om dyrevelferd og som har ansvar for å følge 

opp der det er dårlige, nedfalls gjerder. 

 

Lov om hundehold av 4.7.03 regulerer den enkelte hundeeiers ansvar for aktsomhet.  

Forskrift om hundehold i Lillehammer kommune av 27.09.2007 utvider den allmenne 

båndtvangstiden som går fra 1.april til 20.august, til 1.oktober i de områder ”der husdyr har 

rett til å beite og faktisk beiter”. Det er gjort unntak for gjeterhunder når de brukes til å vokte 

storfe, sau el geit, hunder i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening 

eller prøving for slik tjeneste, ettersøkshunder og jakthunder når de brukes for lovlig jakt, 

jakthundtrening og jaktprøver mellom 20.august og 1.april. 

 

Beiteretten er under press fra interesser utenom landbruksnæringen. Særlig 

utbyggingsinteresser og rovdyrforvaltningen truer retten og virker til å redusere verdien av 

denne retten i visse områder. 

 

I en slik situasjon kan det oppstå behov for lett tilgjengelig dokumentasjon vedrørende 

beiteretten. Det er først og fremst jordskifteretten som kan si noe om beiteretten. 

Jordskiftesaker er ofte store og omfattende og blir derfor mindre brukt i.f.t. fastsetting av slike 

retter.  

 

 

7. Utmarksbeite i plansammenheng 
 

 

7.1 Beitebruk og arealplaner 

Store deler av Lillehammer kommune er avsatt til LNF-formål – landbruk, natur og 

friluftsområde jf. Kommuneplanens arealdel. Store deler av arealene brukes til beite i dag, 

men beitetrykket varierer mye fra område til område. Arealbruken som i størst grad er direkte 

konkurrerende til beitebruken er utbygging til hytter og delvis til boliger.  

 

I forhåndskonferanser som blir holdt ved oppstart av reguleringsplanarbeid må utbygger få 

informasjon om å finne ut hvem som har beiterett i området som skal bygges ut og ellers om 

det er ferdselveger, salteplasser, sankeplasser eller andre planlagte tiltak som blir berørt av 

utbygginga. Det er viktig at utbyggere får denne informasjonen tidlig slik at en kan unngå 

konflikter. 
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7.2 Beitenæringa som høringsinstans 

Ved utarbeidelsen av første beitebruksplanen i Lillehammer ble beitelagene oppført som 

høringsinstans i areal- og reguleringsplanssaker. Dette har vært viktig for at berørte 

beiteinteresser har kunnet melde fra om sine interesser på et tidlig stadium.  

På reguleringsplan nivå må beiterettshavere tas med som høringsinstans. Her er det rom for 

detaljer som beitegrense, trekkveier, salteplasser og sankekveer.  

 

7.3 Inngjerding av fritidstomter 

Lov om grannegjerde (gjerdelova) regulerer først og fremst retten til å ha og plikta til å holde 

gjerde mellom naboeiendommer. Gjerdeplikta faller ikke bort sjøl om eieren slutter med 

husdyr, leier bort eller selger eiendommen til andre. Gjerde mellom eiendommer kan ikke 

legges ned uten avtale. 

 

For beitenæringa generelt er det en fordel med konsentrert hyttebygging framfor et tilsvarende 

antall hytter spredt ut over et større beiteområde. Dette gjelder også for viltet, særlig 

hjorteviltet, med hensyn til trekkveger og generelt ro i beiteområdene.  

I konsentrerte hyttefelt/boligfelt bør gjerde settes opp rundt hele feltet.  

 

7.4 Sperregjerder 

Gjerdeforholdene mellom innmark og utmark og rettigheter og ansvar i den forbindelse, må 

avklares i.f.t. gamle gjerdeplikter og eksisterende lovverk. Framover kan det bli mer aktuelt 

med samarbeidstiltak for oppsetting og vedlikehold av utmarksgjerder. På Vingnes er det 

etablert et gjerdelag av grunneierne i området som skal sette opp sperregjerde langs etter lia 

ovafor bebyggelsen på Vingnes fra Saksumdalsvegen til Synsterud. Det er grunn til å forvente 

flere slike samarbeidstiltak. Oppsetting av sperregjerder i samarbeid mellom grunneiere langs 

aktuelle strekninger vil være en god løsning for mange områder og vil på sikt være et av de 

viktigste tiltakene for å legge til rette for aktivt beitebruk i utmarka.  

 

Gjennom tilskuddsordningen ”tilskudd til investeringstiltak i beiteområder” kan beitelagene 

søke midler til aktuelle påkrevde tiltak slik som sperregjerder og samlekveer, ferister m.m. 

Ordningen forvaltes av Fylkesmannen og søknaden sendes via Landbrukskontoret i 

Lillehammer-regionen. 

 

 

 

8. Videreutvikling av beitenæringa 
 

8.1 Landbrukspolitikkens betydning 

Utvikling i husdyrholdet som baseres på utmarksbeite vil i stor grad være bestemt av sentrale 

rammevilkår. Stortinget har i Melding nr 9 (2011-2012) «Landbruks og matpolitikken, 

velkommen til bords», sagt at norsk matproduksjon skal økes med basis i norske ressurser, og 

særlig skal produksjon av mat på utmarksbeite vektlegges. Dette er sterke sentrale politiske 

føringer som også må gjelde for arealbruken i Lillehammer kommune. Den enkelte bonde og 

beitebruker må forholde seg til politiske målsettinger for sin produksjon. Det er av stor 

betydning at sentrale og lokale myndigheter har en felles virkelighetsoppfatning av 

landbrukspolitikkens føringer.  
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8.2 Samarbeid og konflikter innenfor næringen 

Beiteutnyttelse avhenger i stor grad av samarbeid mellom næringsutøverne, når det gjelder 

tilsyn, sanking og utmarksgjerder. Stedvis er det mangelfull gjerding mellom innmark og 

utmark, noe som har ført til interessekonflikter mellom ulike næringsutøvere. Dårlige 

utmarksgjerder rammer ikke nødvendigvis den som ikke har overholdt sin gjerdeplikt, men i 

mange tilfeller andre grunneiere/rettighetshavere. Dårlig vedlikeholdte eller mangelfulle 

utmarksgjerder kan i ytterste konsekvens gjøre det umulig å utnytte utmarksbeitet.  

 

Videre utvikling av landbruksnæringene gjennom kompetanseheving er viktig. Faglag, 

varemottakerorganisasjonene og avlslag er alle aktuelle til å ta hånd om dette. 

Regionrådet i Lillehammer-regionen har tidligere vedtatt at landbruk fortsatt skal være et 

satsingsområde for næringsutvikling i regionen. Dette er en viktig politisk støtte til 

landbruket. 

 

 

8.3 Samarbeid med andre næringer/organisasjoner 

Bruk av utmarka til fritidsaktiviteter og næringsutvikling er i stadig utvikling.  

Det satses bl.a. stort på å utvide tilbudet innen sykling i regionen. Det er viktig at 

beitenæringa og landbruket forøvrig tas med på råd når nye trasseer og anlegg for sykling skal 

planlegges.  

 

Det er også viktig at det tas hensyn til beitenæringa ved planlegging av skogsdrifter. Det har 

skjedd at tømmervelter er lagt oppå gjerder som tilhører beitelagene, og dette må det jobbes 

for å forebygge i framtida. Kjøreskader kan også være en utfordring for beitedyr.. 

Målet er at beitebrukplanen og kartet vil gi et bedre grunnlag for planlegging av 

skogsdriftene.  

 

Plassering av saltsteiner og bruk av bjøller er andre tema for diskusjoner. Saltslikkesteiner kan 

spres i terrenget, men det er viktig at de ikke plasseres på steder der det utfra andre 

brukerinteresser ikke er ønskelig at dyra samler seg i lengre perioder, som ved 

parkeringsplasser, plantefelt, turistbedrifter og hytter.  

Husdyreiere bør også tenke over om det er nødvendig å ha bjøller på alle voksne dyr den tida 

dyra går på innmarksbeite vår og høst, dersom det er til sjenanse for folk som bor slik til.  

 

Tilgang til og bruk av ressurser må tas opp for å hindre/løse konflikter. I denne sammenheng 

er det viktig at landbruksnæringa tar opp de aktuelle problemstillingene i fellesskap og ikke 

som enkeltpersoner.  

 

Jegere og turgåere er stort sett flinke til å melde fra om sjuke eller skadde dyr og kadaver. Det 

må etterstrebes å opprettholde denne kontakten. Det er viktig for eierne av beitedyra at det gis 

beskjed hvis det er oppdages uregelmessigheter. 

 

Hunder og økt ferdsel i beiteområdene kan være en utfordring dersom det ikke blir tatt 

hensyn. Løshunder sommerstid kan være et problem for beitenæringa.  

 

Utadrettet virksomhet må ha basis i saklig informasjon fra beitenæringa til de øvrige 

samarbeidspartene. Det har vært sent ut infoskriv om ”Beitebruk og gjerdehold” til grunneiere 

i kommunen de siste åra. Første skrivet gjaldt for vestsida, men etter det er det blitt laget et 

felles skriv for hele kommunen. Skrivet var et samarbeid mellom faglag, beitelag, skogeierlag 

og grunneierlag.  
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8.4 Handlingsplan 

 

Handlingsplanen viser en oversikt over tiltak som beitenæringen ønsker å vektlegge og 

arbeide med i de nærmeste årene. Handlingsplanen skal evalueres hvert år for å kontrollere 

framdriften og for eventuelt å foreta justeringer. Beitebruksplanen er tenkt skal rulleres hvert 

4. år. 

 

Informasjon til de som ferdes i utmarka og til de som driver næring i utmarka er viktig. 

Beitenæringa og kommunen i samarbeid må arbeide med dette. Oppdatering av og utsending 

til alle grunneiere ”Beitebruk og gjerdehold” hvert 4.år/ med jevne mellomrom.  

 

Kartlegging av utmarksnæringenes interesser som for eksempel trekkveger, vilttrekk må 

gjøres forkant av alt planarbeid.  

 

Beitelagenes tiltaksplaner omhandler anlegg som f.eks sperregjerder som er nødvendig å 

legge til rette for bruk av utmarka.  

 

 

9.  Retningslinjer for bruk av beitearealene i Lillehammer 
 

Disse retningslinjene gjelder for de utmarksområdene i Lillehammer kommune som omfattes 

av beiteretten. 

 

1. Ved omdisponering av utmarksarealer må det tas hensyn til beiterettigheter og mulig 

konflikter søkes avklart på forhånd.  

 

2. Utbyggingsområder for hytter bør planlegges slik at de konsentreres til visse områder 

framfor at de spres over større arealer. 

 

3. Ved planlegging av nye veger og sykkeltrasseer i beiteområdene, bør en ta hensyn til 

at disse ikke legges gjennom områder hvor beitedyr i særlig grad holder til.  

 

4. Ved valg av slipp- og saltingsplasser bør disse legges utenom steder hvor det ikke er 

ønskelig at dyra samler seg i lengre perioder (eks. parkeringsplasser, nyplantinger, 

hyttebebyggelse og turistbedrifter). 

 

5. Sankingen av beitedyra samordnes med tidspunktene for jakt. Beitedyra bør være 

sanka før storviltjakta begynner. 

 

6. Slipptiden for beitedyra tilpasses beiteveksten slik at unge skogplanter ikke blir 

ødelagt.  

 

7. Løshunder som jager beitedyr skal straks tas inn og leveres politiet. Utleiere av 

jaktterreng oppfordres til å sikre seg at jakthundene er ”sauesikre”. 

 

8. Husdyreiere oppfordres til å vurdere å begrense bruken av bjøller på dyra i den tid 

dyra går på innmarskbeite. 

 

9. Storfeeiere oppfordres å merke dyrene med navnemerker. 
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10. Grunneiere plikter til å gjennomføre ettersyn, opprydding og vedlikehold av gjerder i 

utmarka regelmessig slik at de ikke er til fare for beitedyra.  

 

11. Farlig avfall skal leveres til godkjente mottak og ikke etterlates i beiteområder. 

 

12. Slipp av beitedyr bør bare skje der husdyreier har beiterett eller leier beiterett. 

 

 

 

10. Beredskapsplan 
 

10.1 Målsettinger med planen 

Beredskapsplanen er en del av beitebruksplanen for Lillehammer kommune og er utarbeidet 

av beitelagene i Lillehammer og landbrukskontoret for Lillehammer-regionen. Beitelagene 

har egne tiltaksplaner som revideres årlig. Beredskapsplanen er ment å være mer utfyllende en 

disse og vil være med på å synliggjøre tiltaksplanene.  

 

10.2 Hovedmål 

1. Forebygge tap og skader for husdyr på utmarksbeite 

2. Fange opp akutte forhold i beiteområde 

3. Gjennomføring av tiltak 

 

10.3 Forebyggende tiltak 

Tiltak for å fange opp syke og skadde dyr på utmarksbeite. Kartlegge og eliminere potensielt 

farlige områder.  

10.3.1 Tilsyn  

Beitelagene utarbeider årlige tilsynslister og varslingslister. Alt tilsyn som gjennomføres 

dokumenteres ved bruk av tilsynsskjemaer. Det bør utarbeides merkebøker i beitelaga, for å 

lette identifisering av eier av dyr. Bruk av slips gjør det lettere å oppdage tap av lam. Tilsyn er 

viktig for å kunne fange opp akutte situasjoner.  

10.3.2 Informasjon 

Beitelagene setter opp plakater med informasjon om beitebruken og 

båndtvangsbestemmelsene, med telefonnummer til lagets kontaktpersoner. Det er viktig at 

disse oppdateres før beitesesongen. Landbrukskontoret videresender sms fra FM eller andre til 

leder av beitelag. Disse sendes videre til medlemmer av laget.  

10.4 Kartlegge problemområder 

I områder der det ofte oppstår skade eller problemer med beitedyr, må årsakene kartlegges, 

slik at en kan unngå problemene. Eks giftige planter, skårfester, blauthøl o.l.  

10.5. Akutte forhold 

Akutte situasjoner oppstår først og fremst på grunn av rovdyr. Andre akutte situasjoner kan 

være sykdomsutbrudd og forurensning.   

 

10.5.1 Rovdyr 

Lillehammer kommune har vært forholdsvis skånet mot rovdyrskader i forhold til 

nabokommunene. De senere årene har rovviltskadene økt, og en må påregne årlige skader. 

Det er i hovedsak bjørn og gaupe som er skadegjører.  
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10.5.1 Ekstraordinært tilsyn 

Ved rovdyrskader eller observasjoner settes det i gang ekstra tilsyn for om mulig å avverge 

ytterligere skade og dokumentere oppstått skade. Alle døde eller skade dyr som antas å kunne 

være forårsaket av rovdyr skal meldes til rovviltkontakt i SNO. Søknad om FKT midler til 

ekstraordinært tilsyn sendes av landbrukskontoret i samarbeid med beitelagene.  

 

Ved funn av kadaver som en mistenker er tatt av rovdyr skal en: 

 Melde fra til SNO 

 Melde fra til kommunen og jaktlaget, så de kan forberede en eventuell søknad/jakt 

 Når SNO får dokumentert om det er rovvilt, søkes det om fellingstillatelse 

 Søknader om fellingstillatelse avgjøres raskt av fylkesmannen 

 Leder av rovviltlaget avgjør hvordan videre søk skal gjøres sammen med beitelaget. 

 

Det er viktig at en ikke ødelegger for jakta med søk etter kadaver.  

10.5.2 Skadefelling 

Søknader om skadefelling skal så langt det lar seg gjøre gå gjennom kommunen ved 

landbrukskontoret.. Hvis det oppstår situasjoner der det ikke lar seg gjøre å få kontakt med 

noen der, kan en ta direkte kontakt med Fylkesmannens rovvilttelefon tlf: 977 37 223. 

 

En søknad om skadefelling skal inneholde (se vedlegg 1): 
- Antall skadetilfeller som er meldt til og undersøkt av Statens naturoppsyn  

- Generell beskrivelse av tapssituasjonen: oversikt over savnede dyr, morløse lam etc.  

- Hvor mange sau og lam som er sluppet på utmarksbeite i det akuelle beiteområdet. 

- Hvilke forebyggende tiltak er vurdert og/eller utprøvd i den aktuelle skadesituasjonen. Om det i 

beitelaget er mottatt statlige midler for forebyggende tiltak mot rovviltskader, i tilfelle til hvilke tiltak 

 

Det er viktig at en har status over dette før søknaden sendes, slik at denne kan behandles raskt. 

Rovviltlaget må kontaktes med en gang skade oppstår, slik at dem får forbredt seg på 

skadefelling. Hvis det allerede er gitt fellingstillatelse er det viktig at informasjon om nye 

skader gis direkte til jaktlaget. 

 

Jakt utføres av kommunalt skadefellingslag, med godtgjøring fra kommunen. Ved 

fellingstillatelser på tvers av kommune/fylkes grensa må en samarbeide på tvers av grensene.  

10.6 Beredskapsarealer. 

I akutte og vedvarende situasjoner kan det bli behov for å plassere sau på beredskapsarealer 

ved tidlig sanking eller utsatt beiteslipp, etter vedtak fra overordnete myndigheter. Ved utsatt 

slipp eller tidlig sanking, kompenseres dette med FKT midler via FM. Dette må avklares med 

FM forhånd. 

10.6.1 Fåberg Øst 

Etter oppsetting av sperre gjerde mot Ringsaker, har en fått et naturlig avgrenset område som 

kan brukes som beredskapsarealer. Området mellom rv. 216 og Nord- Mesna kan benyttes 

som beredskapsbeite ved akutte tilfeller med rovvilt. Grunneier må godkjenne 

beredskapsbeiting i hvert enkelt tilfelle. 
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10.6.2 Fåberg vest 

Det er ikke gjort noen avtaler eller kartlegging av aktuelle beredskapsarealer i Fåberg vest. 

Beiteområdene her er naturlig adskilt i tre beiteområder. Aktuelle beredskapsområder bør 

kartlegges.  

 

 

10.7 Gjennomføring av tiltak 

 

Årlige tiltak Tidsfrist Ansvarlig 

Tiltaksplan * 1. april Beitelag 

Varslingslister  20. mai Beitelag 

Tilsynsvakter* 20. mai Beitelag 

Informasjon om rovvilt  20. mai Landbrukskontoret 

Bruk av slips Før beiteslipp Dyreeier/ beitelag 

Oppdatering/fornying av info plakater Før beiteslipp Beitelag 

Helsetilstand hos dyr Før beiteslipp Dyreeier/Beitelag 

Sms varsling rovvilt til beitelaga Fortløpende Landbrukskontoret 

Varsling til medlemmer Fortløpende Beitelag 

Kontroll av gjerder og bygninger Fortløpende Beitelag/gjerde og bygningseier. 

* Kopi sendes til landbrukskontoret. 

 

Forebyggende tiltak Ansvarlig 

Utvidet tilsyn Beitelag 

Fargeslips Beitelag 

Inngjerding av hyttefelt/områder Utbygger/hytteeier 

Radiobjeller Dyreeier/OSG/FM 

 

Akutte tiltak Ansvarlig 

Forsinket slipp Beitelag/Landbrukskontoret/ FM 

Tidlig sanking Beitelag/Landbrukskontoret/ FM 

Ekstra ordinært tilsyn Beitelag/ Landbrukskontoret 

Søknad om skadefelling – rovvilt Kommunen 
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