
BEITEVEDTEKTER FOR 
            GAUSDAL STATSALLMENNING    Ark. 335.4 

 
Gausdal fjellstyre har i møte den 18.03.2003, (sak 15.03.03), med endringer 14.03.2017 (sak 13.03.2017) 

fastsatt vedtekter for beitebruk i Gausdal statsallmenning, i henhold til fjellovens §§ 15 og 16. 

 
§ 1. 

Jordbrukere med beiterett i statsallmenningen har rett til å beite med så stor buskap som han/hun 
kan vinterfø på eiendommen. 
 

§ 2. 
Fjellstyret kan gi tillatelse til at det blir beita med større buskap enn nevnt i § 1, når det skjer uten 
skade for andre bruksberettigede. 
 

§ 3. 
Så langt det i allmenningen er beite som ikke blir utnyttet av bruksberettigede, kan fjellstyret under 
tilsvarende forutsetninger som nevnt i § 2, gjøre vedtak om å gi andre – også utenbygdsboende – rett 
til å nytte dette beitet, på vilkår som blir fastsatt etter avtale.  
 

§ 4. 
Allmenningen har følgende driftestyrer og beiteområder som er godkjent av fjellstyret: 
 
1. Revsjø/ Liumseterhamna, med Gausdal fellesdrift som driftestyre. Området er godkjent for 
hamning med sau og storfe.  
 
2. Tortjønnshamna med Gausdal fellesdrift som driftestyre. Området er godkjent for hamning med 
hest og sau.  
 
3. Dokklihamna, med Dock beitelag som driftestyre. Området er godkjent for hamning med storfe. 
 
4. Reinsåshamninga med Bødal/Olstad vest beitelag som driftestyre. Området er godkjent for 
hamning med sau og storfe. 
 
Tabellen under er hentet fra Gausdal kommunes beitebruksplan, og viser teoretisk beregnet 
beitekapasitet hos de tre beitelagene, iht. rapport fra Skog og landskap 07/2013. Tallene er 
veiledende for hvor mye dyr det er plass til på beite, og er oppgitt i saueenheter. For omregning til 
storfeenheter, så er 1 storfeenhet det samme som 5 saueenheter. For kolonnen beitekvalitet så 
bruker Skog og landskap tre klassifiseringer: mindre godt beite, godt beite og svært godt beite.  
 
Hamningenes kapasitet i praktisk drift fastsettes ved et samarbeid mellom fjellstyret og driftestyrene. 
 

Beitelag  Areal 
km2  

Nyttbart beite i gransk.omr.  Beitekvalitet  Anbefalt antall 
saueenheter  

Saueenheter 2016  

 Km2  Km2 %  Pr km2 Totalt Per 
km2  

Totalt  

Gausdal 
fellesdrift  

119  80  67  Godt beite 65  5200  14  1614  

Bødal-Olstad 
vest  

101  74  74  Godt beite  65  4800  37  3724  

Dock  27  21  80  Godt beite 65  1365  67  1822 

 
Tabell 1. Teoretisk beregnet beitekapasitet hos de tre beitelagene. Siste kolonne viser antall beitedyr, omregnet i saueenheter, som 
benyttet hamningene i 2016. 



For hver hamning skal det være et styre med varamedlemmer, Styret skal velges av årsmøtet. Hver 
dyreeier i hamningene har en stemme. Styret skal lede den daglige driften av hamningene og arbeide 
etter de retningslinjer som årsmøtet bestemmer.  
   
Om andre en bruksberettigede ev. får tillatelse til slippe dyr, må liste over antall dyr og navn på eiere 
være lagt fram for fjellstyret, driftestyret og mattilsynet for godkjenning m.h.t. smittsomme 
sykdommer, i god tid før slipp. 
 

§ 5. 
Det er fastsatt følgende begrensning i beitetider for hamningene i Gausdal statsallmenning: Slipp 
dato blir vurdert av driftestyrene i de forskjellige hamningene. Men siste dag i beitesesongen er satt 
til 20. september. Driftestyrene må selv ta ansvaret for organiseringen. 
 
All hovedsanking skal være avsluttet den 20. september, men eventuell ettersanking kan foregå etter 
denne datoen. 

 
Er ikke hovedsanking avsluttet innen fastsatt dato kan fjellstyret sette inn tiltak med innsanking og 
nedkjøring av dyr på eierens bekostning 
 

§ 6. 
Fjellstyret kan regulere 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. 

 
§ 7. 

Beiting med lausfe er ikke tillatt uten samtykke fra fjellstyre. Unntatt er hest og buskap som har 
tilhørighet til ei seter. Med lausfe forstås småfe så vel som storfe som ikke gjetes eller ikke til kvelds 
søker hjem til bosted eller seter. Det blir satt krav om godt tilsyn i de tilfeller hvor det blir gitt 
tillatelse til hamning med lausfe.   
 

§ 8. 
Tilsyn og salting skal foregå innen de ovenfor nevnte områder. Eventuelle nye saltplasser skal skje i 
samarbeid med fjelloppsyn/ daglig leder.  

 
§ 9. 

Til å dekke utgiftene til vedlikehold av gjerder m.v. kan fjellstyret ta en avgift på hvert dyr som 
hamner i vedkommende hamn. 
 

§ 10. 
Eventuelle søknader om økonomisk støtte til gjerder og vedlikehold skal sendes fjellstyre innen den 
1. desember. Søknaden skal inneholde kostnadsoverslag, og hvordan kostnadene skal dekkes inn. Det 
er en forutsetning at driftestyrene står for en vesentlig del av kostnadene. 

 

 


