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Sammendrag 
Temaet for denne oppgaven er rettsforhold ved beite i utmark, problemer og muligheter. 

Utmarksbeite har vært, og er fortsatt en viktig ressurs for Norge. I tråd med 

samfunnsutviklingen har landbruket forandret seg mye de senere årene. Med bakgrunn i 

denne omleggingen i landbruket, har også beitebruken endret seg. Innenfor beitebruk 

eksisterer det mange utfordringer. Beitenæringen, hytteeiere, jordskifterettene og kommunene 

har gitt uttrykk for at det er uklarheter knyttet til utmarksbeite.  

 

Målet med oppgaven er å belyse uklarhetene gjennom teori og empiri. Teorien er lagt til 

grunn fordi vi mener det trengs bakgrunnskunnskap for å belyse de aktuelle 

problemstillingene. I spørsmål som knytter seg til beitebruk og gjerdehold kommer over 30 

lover til anvendelse, direkte eller indirekte. I vår sammenheng er det i hovedsak fire lover som 

står sentralt; lov om grannegjerde, lov om ymse beitespørsmål, lov om jordskifte og plan- og 

bygningsloven. Empirien består i hovedsak av intervjuer med fagpersoner og gjennomgang av 

rettsbøker fra jordskifteretten. Oppgaven kan være et hjelpemiddel for personer som møter 

spørsmål knyttet til rettsforhold ved beite i utmark, og den kan føre til økt forståelse og 

diskusjon av problemstillingen. 

 

Oppgavens analysedel er tematisk inndelt i tre avsnitt; kommunal planlegging, jordskifte og 

gjerde/beitelovgivingen. Det enkelte tema belyses med utgangspunkt i problemstillingen. 

Oppgaven viser de ulike problem som er knyttet til beite i utmark og eksempler på hvordan 

disse kan løses.  
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1 Innledning 

1.1 Tema for oppgaven 

RETTSFORHOLD VED BEITE I UTMARK 

Problemer og muligheter. 

 

• Med rettsforhold mener vi lovverk, forskrifter, rettspraksis, reguleringer og sedvane 

som regulerer dagens beitebruk i Norge. 

• Med beitebruk mener vi småfe og storfebeite i utmark. Vi ønsker å se på beitebruk i et 

eiendoms- og rettighetsperspektiv.  

• Med gjerde mener vi gjerde mellom innmark og utmark, og gjerde i eiendomsgrense i 

tilknytning til landbrukseiendom. 

 

Valg av tema  

Vi er begge oppvokst på gård og har en nær tilknytning til gårdsdrift. Interessen for 

utmarksrettigheter har for oss begge vært avgjørende for valg av studium. Etter snart fem år 

ved UMB har denne interessen blitt ytterligere forsterket. På nyåret 2005 fant vi en 

stillingsannonse i Aftenposten. Norsk Sau og Geit (NSG) søkte etter en person til å 

gjennomføre et ettårig prosjektstilling med fagområde ”prosjekt beiterett”. Vi syntes temaet 

virket veldig interessant og tok kontakt med NSG for å få mer informasjon.  

 

”Norsk Sau og Geit ønsker å invitere til dialog knyttet til et prosjekt om beitebruk, konflikter 

og forebyggende tiltak.  Bakgrunnen for prosjektet er at det har vært en økning i 

etterspørselen etter informasjon og rådgivning i beite- og bruksrettslige spørsmål i utmarka. 

Sistenevnte er f.eks. knyttet til både beiterett, gjerdeplikt, skogbruk, salg av hyttetomter osv. 

Generelt er det økende konflikt mellom beitebruk og annen bruk av utmarka.” (NSG 2006 

[2]). 

 

Etter å ha vært i kontakt med en jordskifterett 1 fikk vi inntrykk at dette temaet var veldig 

aktuelt for jordskifteretten. Veilederen vår mente dette var et interessant tema (pers.med. 

Sevatdal 2005), og etter vår erfaring er det ikke skrevet en masteroppgave med tilsvarende 

                                                 
1 Kontaktet blant annet jordskiftedommer Tore Bjørnbet ved Sør-Trøndelag jordskifterett  
 (pers. med. 2005) som bekreftet at dette var en problemstilling med interesse for jordskifteretten. 
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tema. 2 Vi mener at temaet har stor aktualitet både for grunneiere, beitebrukere, hytteeiere og 

kommuner.  

 

Ved valg av tema var det også et grunnleggende ønske for oss at vi kunne komme oss ”ut 

blant folk” for å innhente informasjon. Videre ønsket vi at oppgaven skulle være av interesse 

også utenfor UMB. Mer utfyllende kan vi si at perspektivet på oppgaven har et praktisk 

siktemål. Vi ønsker å komme fram til et produkt som kan være et hjelpemiddel for personer 

som møter spørsmål knyttet til rettsforhold ved beite i utmark. Gjennom en praktisk 

tilnærming til rettsforholdet, ønsker vi å gjøre stoffet lettere tilgjengelig for ulike brukere. Vi 

har valgt å legge vekt på jordskifteretten sine muligheter som problemløser  

 

1.2 Problemstilling 

Gjennom arbeid med valg av tema for oppgaven ble det klart at det innenfor beitebruk 

eksisterer mange utfordringer. Innspillene om dette har kommet fra forksjellige hold. 

Beitenæringen, hytteeiere, jordskifterettene og kommuner har gitt uttrykk for at det er 

uklarheter knyttet til utmarksbeite. For å belyse uklarhetene søker oppgaven å besvare 

følgende spørsmål: 

 

1. Hva er de viktigste problemene og konfliktområdene knyttet til rettighetsforhold og 

rettsanvendelse innen beitebruk og gjerdehold? 

 

2. Hvordan kan jordskifterettene bidra som problemløser?  

 

3. Hvordan påvirker offentlig regulering utmarksbeite? 

 

4. Er dagens lovverk egnet i forhold til dagens utmarksbeite?  

 

 

                                                 
2 Med unntak av: Drageland 2003 Gjerdehold gjennom utmark – sett i lys av utvalgte jordskifterettsavgjørelser. 
(Oppgaven til Drageland skiller seg fra vår oppgave fordi den er mer snever og formaljuridisk). Vi tar forbehold 
om det kan foreligge masteroppgaver og lignende arbeider innenfor denne genren som vi ikke kjenner til. 
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1.3 Framgangsmåte  

For å svare på problemstillingen som ligger til grunn for denne oppgaven, har vi valgt en 

framgangsmåte som består av ulike metoder. Vi har valgt en todelt måte for å tilnærme oss 

oppgavens problemstilling, gjennom teori og empiri. Teorien har vi benyttet på en tilsvarende 

måte som ved et litteraturstudium. 3 Teorien er nødvendig å ha med i oppgaven fordi vi mener 

leseren trenger bakgrunnskunnskap for å sette seg inn i de aktuelle problemstillingene. For 

eksempel mener vi det er viktig å kjenne til beitedyrenes atferd, dagens beitebruk, og 

lovgrunnlaget for å få bedre forståelse for hvorfor det kan oppstå konflikter mellom 

beitebrukere og hytteeiere.  

 

En konflikt har flere sider, derfor var det viktig for oss å etablere kontakt med kommuner og 

fagpersoner med kompetanse innenfor området. I arbeidet med oppgaven har vi hatt fokus på 

følgende, i prioritert rekkefølge:   

 

1. Få fram tanker å synspunkt fra jordskiftedommere, og å få tilgang til jordskifteretten 

sine rettsbøker på aktuelle saker for vår problemstilling. 

2. Opprette kontakt med kommuner med og uten konflikter knyttet til beitebruk og 

gjerdehold. 

3. Ha kontakt med NSG og andre fagpersoner for å innhente erfaringer. 

 

1.4 Avgrensing 

I denne masteroppgaven har vi ikke drøftet alle temaer knyttet til rettsforhold ved beitebruk. 

Flere viktige, interessante og nært beslektede temaer har vi bevisst valgt å holde utenfor 

oppgaven. Eksempel på dette er:  

 

1. Gjerdehold mot offentlig veg. 

2. Beite- og rovdyrkonflikt. 

3. Reindriftsbeite. 

4. Beitebruk i allmenninger. 

                                                 
3 Det vil si at vi bruker litteratur til å belyse en faglig problemstilling. 
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1.5 Oppbygging av oppgaven 

Kapittel 2 er oppgavens teoridel, hvor vi gir en grunnleggende innføring i historisk utvikling i 

beitenæringa, 4 dagens beitebruk med en kort innføring i tilskuddsordninger, beitebruksplaner, 

informasjonssystem for beitebruk og grunnlaget for verdsetting av beiteareal. Vi tar for oss de 

viktigste lovene for beitebruk, og gir til slutt noen eksempler på engasjementet innenfor 

temaet.  

 

I kapittel 3 presenterer vi oppgavens materiale. Det vil si den informasjonen vi har tilegnet oss 

gjennom intervjuer, innsamling av rettsbøker, beitebruksplaner og reguleringsplaner. Her kan 

leseren se hvordan intervjuene har blitt gjennomført, referat fra intervjuer og rettsbøker. Det 

gis også eksempler på beitebruksplaner og en reguleringsplan som omhandler beitebruk. 

 

Kapittel 4 er oppgavens analysedel, hvor vi trekker vi inn erfaringer fra kapittel 2 og 3 i de 

forskjellige temaene. Der det har vært nødvendig er avsnittene oppsummert med en 

delkonklusjon.  

 

Kapittel 5 er en kort oppsummering av oppgaven, med konklusjoner og avsluttende 

refleksjoner.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Fra begynnelsen av 1800-tallet fram til i dag. 
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2 Om beitebruk 

2.1 Innledning 

I dette kapittelet ønsker vi å gi en grunnleggende innføring i dagens beitebruk, kort historisk 

innføring, verdsettingsprinsipper, synspunkter på utviklingen framover og noen nøkkeltall. 

Videre vil vi også gi en innføring i det vi mener er det viktigste lovgrunnlaget for 

problemstillingen.  

 

2.2 Beitebruk 

Kongeriket Norge er 385 199 km², hvorav samlet landareal er 323 802 km². Det samlede 

jordbruksarealet i Norge er 10,3 millioner dekar, eller 2,1 dekar pr innbygger. 

Jordbruksarealet utgjør 3,2 % av landarealet, mot 57 % i gjennomsnitt i EU. Produktiv skog 

dekker 70 millioner dekar eller 22 prosent av landarealet, mens 75 % er fjell, sjøer og 

bebygde områder (SSB 2006). 

 

Utmarksbeite har vært, og er en viktig ressurs for landet. Fram til midten av 1900-tallet var 

utnyttelsen av utmarksbeite kjernen i husdyrbruket. Utmarksbeite er en fôrressurs som er av 

avgjørende betydning for å sikre lønnsomheten, og da spesielt i områder hvor 

innmarksarealene er små. På samme måte som sauen også i våre dager finner store deler av 

fôret sitt på naturlig beite, var også melkeproduksjonen fra geit og ku i eldre tider i stor grad 

avgrensa til beitetida. Kalving og kjeing foregikk som oftest om våren, og dyrene måtte selv 

skaffe størsteparten av produksjonsfôret i utmarka. Figur 1 og tabell 1 viser utviklingen av 

antall husdyr fra 1835 til 1998. Figurene viser at hest og geit har gått ned i antall, mens storfe 

og sau har gått opp.  
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Figur 1. Tallet på husdyr I. Kilde: SSB 2006 (egen framstilling). 

 

 

Tallet på husdyr(*1000)
ÅR Hest Storfe Sau Geit Sum

1835 113 644 1029 185 1971
1900 173 950 999 215 2337
1955 150 1171 1922 116 3359
1985 16 970 2414 97 3497
1998 26 1036 2337 55 3454  

Tabell 1. Tallet på husdyr II. Kilde SSB 2006. 

        

Moderniseringen i landbruket på 1900-tallet førte til rasjonalisering og en rekke konkrete 

inngrep i landskapet. Årsaker til dette var nye jordbruksmaskiner, dreneringsmetoder, 

engfrøblandinger og økt bruk av kunstgjødsel. Før det var vanlig med kunstgjødsel, ble de 

lokale ressursene utnyttet, gjennom blant annet beiting, høsting av lauv, slått og sanking. 

Disse ressursene ga fôr til husdyr både sommer og vinter. Gjødsel fra husdyra ble brukt på 

innmarka, og dette førte til en transport av næringsstoffer fra utmark til innmark. Derved 

kunne innmarka brukes til årlig produksjon av mat. Utnyttingen av de lokale ressursene har 

variert gjennom tidene, og den var særlig sterk på slutten av 1800-tallet. I det 20.århundret, og 

særlig etter 2. verdenskrig, har landskapet gjennomgått store endringer. Flere terrenginngrep 

som planering av bakker, drenering, rørlegging av bekker og kanalisering omformet 

landskapet gradvis. Fjerning av gamle grensegjerder var nødvendig for å få større og mer 

rasjonelle teiger (Hamre og Austad 2001:1 f.).  
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Samtidig som det skjedde endringer i arealbruken, har det også skjedd en endring i 

husdyrbestanden. Særlig med tanke på raser, arter og antall (jf. figur 1 og tabell 1). Dette har 

ført til en annen utnytting av utmarksarealer og marginale innmarksarealer. Vegetasjonen på 

disse arealene gjennomgår markante forandringer i vår tid. I tidligere tider var antallet rovdyr 

så stort at permanent gjeting var eneste løsningen for å unngå store tap av husdyr. Det var 

også mer vanlig å beite i utmark med ku og geit med tanke på melkeproduksjon. For å få 

dyrene hjem til melking om kvelden var det av den grunn også nødvendig med gjeting. Det 

var først mot slutten av 1800-tallet at antallet rovdyr ble så lavt at man begynte å slippe dyr på 

beite uten permanent tilsyn.  

 

I den første fullstendige jordbrukstellingen i 1907 ble jordbruksarealet oppgitt til ca. 24 000 

km², inkludert arealer til utmarksslått (2 700 km²) og beitemark (9 900 km²). Arealet av 

utmarkslått har siden blitt sterkt redusert, og i 1959 var slåttearealet mindre enn 50 km². 

Utmarksslått opphørte fullstendig i 1960-årene. De samme likhetstrekkene finner vi i 

sæterbruket. Rundt 1850 var det 52 900 setrer i bruk i Norge, og antallet holdt seg relativt 

høyt fram til 2. verdenskrig. Etter 2.verdenskrig gikk dette tallet raskt nedover. I motsetning 

til utmarksslåtten ble ikke seterbruket helt nedlagt, og man finner fortsatt sætrer som er i drift. 

I 1993 var det 1 900 sætrer som var i drift i Norge. Det har imidlertid skjedd store endringer i 

sæterdriften, og i dag beiter storfe i liten grad i utmark.  

 

 
Figur 2. Fôruttaket fra utmark ved beiting og annen høsting. Kilde: Moen 1998:19. 
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Samlet sett for husdyra er det beregnet at det ved utmarksbeite i 1974 bare ble høstet 33 % av 

det som ble høstet i 1939. Etter 1974 har utviklingen snudd, og det beites noe mer i utmarka i 

1992 enn i 1973. Økningen i antall sau er den viktigste grunnen til dette. Allikevel er det bare 

en del av produksjonspotensialet som blir benyttet (Moen 1998:18 f.). Etter vår mening er det 

økonomiske årsaker som er hovedgrunnen til at man i dag ikke gjeter dyr på beite. Å lønne en 

person for å ha permanent tilsyn med dyr på beite vil ikke svare seg med de kravene til 

avkastning man har i dag. 

 

2.3 Hovedtrekk i beitevaner til storfe, sau, geit og hest 

Storfe benytter i stor grad tunga til å samle sammen graset. Det meste blir allikevel bitt og 

slitt av ved hjelp av framtennene i underkjeven og den harde muskelputa i overkjeven. Storfe 

beiter mindre selektivt og snaubeiter ikke så sterkt som sauen. Gras- og urterike 

vegetasjonstyper er viktige, men storfe går også gjerne ut på myrer og sumpsamfunn med fast 

botn. Ved høy varme og kraftig regn trekker storfeet gjerne bort fra åpne felt og inn i tett 

skog, og beitinga blir mindre intens. Varmt vær øker insektsplagene og gir dyrene mindre ro 

til både beite og hvile (Nedkvitne et al.1995:64 f.). Bjor og Graffer (1963:345) har blant annet 

utført undersøkelser på beiteskader i plantefelt. Tråkkskader blir betegnet som en vanlig årsak 

til planteskader, og på hyppig besøkte flater har fra 10 til 30 % av plantene fått dødelige 

tråkkskader av storfe.   

 

Sau som går fritt på beite har oftest bestemte beiteplasser på et avgrenset område der den 

oppholder seg om sommeren. Sauen liker seg best i kupert terreng, og av myr blir bare de 

faste grasmyrene beitet. Utover sommeren trekker sauen helst opp i høyden i takt med 

hvordan vegetasjonen utvikler seg. Været spiller også inn på sauens beitevaner, og i sterkt 

solskinn beiter sauen gjerne i skyggen eller i nordhellinger. Er det regnvær vil sauen som 

oftest ikke ut på beite dersom den har mulighet til å ligge på en tørr plass. God tilgang på salt i 

beiteområdet begrenser sauens aksjonsradius. Når det gjelder skader på plantefelt volder ikke 

sauen så stor skade som vi nevnte for storfe. Sauen voldte til sammenligning 1 til 6 % 

tråkkskader på plantefeltet (Bjor og Graffer 1963). Småfe beiter også mer selektivt enn storfe. 

Dette skyldes at småfe har en kløyvd og lett rørlig overleppe, sammen med smalere nese. Med 

god tilgang på lauv kan dette utgjøre mye av fôret. Når sau og andre beitedyr velger ut 

spesielle planter og plantedeler, er det i første rekke lukt, smak og syn de går etter. Når det 

gjelder trær er rogn og bjørk kanskje viktigst, men ellers blir de fleste lauvtreslagene beitet 
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med unntak av or. Blåbær- og blokkebærlyng blir beita, men da helst tidlig på året (Nedkvitne 

et al. 1995:65 f.).  

 

Geitene er et typisk flokkdyr, de holder seg godt samlet under beiting og streifer raskt 

omkring på utmarksbeite. Geiter beiter mest på tørre marktyper, men oppholder seg også en 

del på våtlendt mark langs bekker, myrer og tjern. Geitene beiter ikke så snaut som sauen, 

men tar gjerne toppen, blomsten og blada av beiteplantene. Geitene skiller seg tydelig fra de 

andre husdyra ved å beite mer lauv og skudd av ulike tre og busker. De gnager også bark av 

tre og ferske skudd på einebærbusker. Så lenge det er nok tre og busker i et beiteområde, vil 

geitene beite disse framfor gras, som under slike forhold blir lite utnyttet eller til og med blir 

stående ubeitet. Geitene er følsomme for været og trenger derfor bedre skjul enn for eksempel 

sauen. Begynner det å regne vil de oftest avslutte beitingen for å komme seg tilbake til fjøset. 

(Nedkvitne et al. 1995:69 f.). 

 

Hesten er til forskjell fra storfe, sau og geit ikke et klovdyr. Men allikevel har hesten stor 

evne til å ta til seg og utnytte trevlerikt grovfôr. Som storfe vil også hesten foretrekke 

grasarter når de har mulighet til det. Når det gjelder måten å få i seg fôret, er hesten mer lik 

geit og sau enn storfe. Hesten har tenner i både under- og overkjeven og kan således bite av 

plantene tett ned til bakken. Hester som går på beite med varierende vegetasjon, beiter gjerne 

først og fremst grasarter. Noen hester kan også flenge barken av trærne, noe som kan medføre 

skade om de går på beite med små skogkruller eller enkelte tre det var meningen å ta vare på. 

På sommervarme dager beiter hestene helst om natta, og står på dagtid ofte på høyder der det 

er både skygge og vind. (Nedkvitne et al. 1995:72 f.)        

 

Fellesbeite. Beiting med to eller flere dyreslag gir bedre utnytting av et beiteområde. Dette 

skyldes at de fleste dyreslagene vil ha mer eller mindre ulikt valg av beiteplanter og 

beitesteder. Denne fordelen øker ettersom mangfoldet i vegetasjon og terreng innen et 

beiteområde øker. Jo flere dyreslag som beiter sammen, desto større sjanse er det for at flere 

plantearter vil bli utnyttet og en større del av beitet vil bli benyttet. (Nedkvitne et al. 1995:82 

f.). 
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2.4 Beiting som utmarksressurs 

For å forstå de problemene og konfliktene som kan oppstå i forbindelse med beitebruk er det 

nødvendig å se på de ulike forholdene som påvirker og regulerer beitebruken. Beiting foregår 

både på innmark og utmark. I denne sammenhengen snakker vi om beite i utmark. Det er, og 

har vært noe ulik oppfatning i hva man har lagt i begrepet utmark. I rapporten 

Eiendomsforhold i utmark og næringsutvikling er dette drøftet. Her vises det til det noe 

forskjellige meningsinnholdet begrepet har hatt, men henviser til at det i dag er friluftslovens 

betegnelse som er den mest utbredte. Etter friluftsloven er alt land og ferskvannsareal som 

ikke er bebygd, oppdyrka eller intensivt og ekskluderende tatt i bruk å regne som utmark. Det 

er den definisjonen vi i vår sammenheng også ønsker å benytte. Ut fra denne definisjonen er 

det meste av Norge å regne som utmark, i overkant av 90 %. 

 

I rapporten Eiendomsforhold i utmark og næringsutvikling (Korsvolla et al. 2004:11 f.) pekes 

det på fire forhold som er av betydning når man skal behandle spørsmål knyttet til utmark. 

Eiendomsstruktur, eierstruktur, rettighetsstruktur og reguleringsstruktur.   

 

Eiendomsstruktur 

Her tenker man på de fysiske egenskapene ved den enkelte eiendom. Det mest nærliggende å 

tenke på er eiendommens størrelse og form. Like viktig er det å definere hva en eiendom er. 

Begrepet eiendom kan både bli brukt i betydningen av en samling av flere teiger som ligger til 

samme eierskap eller om en enkelt teig. 

 

Eierstruktur 

Eierstrukturen forteller noe om egenskapene ved eieren. Ulike varianter av eierskap kan være 

forskjellige former for sameie, ulike selskapsformer som eier, privat eierskap osv. 

Graden av tilknytning den enkelte eier har til en eiendom varierer også. Om eier er bosatt på 

eiendommen eller ikke kan være av betydning. Hvor stor økonomisk betydning eiendommen 

har for eieren er også viktig. 

 

Rettighetsstruktur 

Når man omtaler eiendomsrett til grunn består dette av en samling råderetter over et 

grunnareal. I hvor stor utstrekning en eier disponerer alle rettighetene som ligger til en 

eiendom vil variere. Slik staten er organisert vil mange si at ingen har full råderett over en 
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eiendom. Statlige reguleringer legger begrensninger på hva den enkelte kan foreta seg, 

konsesjonslovgivningen er et eksempel. I mange tilfeller vil en eier ha råderetter som hviler 

på andre eiendommer enn sin egen. Her er beiterett i en annen manns utmark et typisk 

eksempel.  

 

Reguleringsstruktur 

Reguleringsstruktur forteller oss noe om hva den offentlige reguleringen resulterer i. 

Eksempel på dette kan være planer, løyver, dispensasjoner, tilskuddsordninger, 

meglingssystemer og lignende. Begrepet reguleringsstruktur blir således en nokså stor og 

utflytende kategori. Begrepet inneholder myndighetenes intervensjonsmuligheter. Det vil si 

utøving av politisk myndighet gjennom lovgivning, politikkutforming og politisk praksis, men 

også forvaltningsorganenes utøving av myndighet.   

 

 
 

Eiendoms-
forhold 

Eiendoms- 
struktur 

Eier- 
struktur

Rettighet-
struktur

Regu- 
lerings- 
struktur

 

 

 

 

 

 
                   Figur 3. Modellskisse eiendomsforhold. Kilde: Korsvolla et al. 2004 (egen framstilling). 

 

 

Disse fire faktorene danner grunnlaget for bruken av utmarka og for hvilke lover og føringer 

som regulerer den aktuelle bruken.  

 

Litt om eiendomsrett 

Hva man legger i begrepet eiendomsrett vil variere ut i fra hvilket perspektiv man ser det fra. 

Sevatdal og Sky (2003:19 f.) peker på fem ulike perspektiv man kan se på begrepet 

eiendomsrett på: juridisk, økonomisk, sosiologisk, filosofisk og teologisk og religiøst 

perspektiv. For vår bruk er det ikke nødvendig å se det fra så mange perspektiv. Men det er 

viktig å sondere mellom reguleringsbaserte retter på den ene siden og eiendomsbaserte retter 

på den andre. Disse henger også sammen, fordi reguleringsbaserte retter kan få innvirkning på 
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de eiendomsbaserte rettene. Med reguleringsbaserte retter mener vi retter man kan få gjennom 

offentlig regulering. Et eksempel på dette er kommunens mulighet til å legge forbud mot 

gjerder i reguleringsplanen. Altså; det offentlige kan fjerne eller tilføre rettigheter. Med 

eiendomsbaserte retter mener vi rettigheter som en person har over en eiendom. For eksempel 

rett til å slippe sau på beite på en bestemt eiendom.  

 

2.5 Nøkkeltall 

I dette avsnittet ønsker vi å gi noen tall på oppsett av gjerder, og litt om økonomien i 

beitebruksnæringen. Vi legger til grunn priser på oppsett av sauegjerder og sammenligner 

med oppsett av elektrisk gjerde som kan være aktuelt for inngjerding av storfe. 5 Vi har valgt 

bruk med sauehold for å gi en pekepinn på hvordan økonomien i næringen er.   

 

Kostnad ved oppsetting av sauenetting: 

Prisen på et ferdig gjerde består ikke bare av innkjøp av netting, stolper, overtråd og kramper, 

men må settes sammen slik: 

 

1) Pris på innkjøpt materiell 

2) Rydding og utvelging av trasè 

3) Pris på utkjøring av materiell i terreng 

4) Oppsett 

 

Summen av dette fordelt på den aktuell gjerdelengden gir pris pr. løpemeter. Fordeler man på 

antall leveår, får man pris pr. løpemeter pr. driftsår som en sammenlignende faktor hvis man 

skal vurdere flere løsninger. 

 

                                                 
5 Norsk Småfe-service A/S er et selskap som startet for 30 år siden med utstyr primært for sau og geit. Etter vår 
erfaring har de god kompetanse innenfor prosjektering og veiledning på alt innen gjerding med elektriske gjerder 
og ”tradisjonelle” gjerder. Tabellene må ses på som et hjelpemiddel for å få en oversikt over kostnader pr 
løpemeter gjerde. Kostnadene vil kunne variere ut i fra hvor i landet man befinner seg, og hvilken leverandør 
man benytter osv. Vi benytter oss av deres priser på materiell, og anbefalinger på kostnadsberegning. 
 

 15



       Sauenett og stolper vurdert i kostnad pr. meter, hvor det er lagt til grunn kr. 100 pr. arbeidstime.
Vanskelighetsgrad Rydding Utkjøring Oppsetting Materiell Total

1 3,- 1,- 17,5,- 18,5,- 40,-
2 4,- 2,- 20,- 18,5,- 44,5,-
3 6,- 4,- 24,- 18,5,- 52,5,-
4 7,- 5,- 28,- 18,5,- 58,5,-
5 9,- 8,- 35,- 18,5,- 70,5,-  

Tabell 2. Kostnadsvurdering av sauegjerde. Kilde: Norsk Småfe-service A/S 2006 (egen framstilling). 

 

Vanskelighetsgraden sier noe om hvordan terrenget er. Grad 1 er enkel åpen flat mark med 

lange rette strekk og godt jordsmonn, leire o.l. til stolpefeste. I motsatt ende har vi grad 5 som 

er områder med meget vanskelig forhold for gjerding. Dette kan være meget betydelige bratte 

skråninger, fjellpartier, urer og heng. Ofte vil er det vanskelig å sette ned stolper. I denne 

tabellen vil vanskelighetsgraden av terrenget være med å påvirke kostnadsfaktorene.  

 

Prosjektering/kostnadsberegning for elektriske gjerder til utmarksbeiter: 

Ved prosjektering av elektrisk gjerde er det de samme punktene som ovenfor som legges til 

grunn.  
                        Vurdert i kostnad pr. meter hvor det er lagt til grunn kr. 100 pr. arbeidstime
Vanskelighetsgrad Rydding Utkjøring Oppsetting Materiell Total

1 0-0,5,- 0,1,- 4-6,- 8,5-9,5,- 13-17,-
2 0,15,- 0,15,- 5-6,- 8,5-9,5,- 14-18,-
3 1,- 0,5-1,5,- 7-8,- 8,5-9,5,- 17-20,-
4 2,- 1-2,- 9-10,- 9-10,- 21-24,-
5 2,- 2-2,- 15,- 10-15,- 29-31,-  

Tabell 3. Kostnadsvurdering av elektrisk gjerde. Kilde: Norsk Småfeservice A/S 2006 (egen framstilling). 

 

Som det fremgår av tabell 2 og 3 koster tradisjonelt gjerde fra 40,- til 70,5,- pr. løpemeter. 

Elektrisk gjerde til utmarksbeite er billigere og koster fra 13,- til 32,- pr. løpemeter. 
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Størrelsesgrupper daa 50-100 100-200 200-300 Alle
Brukets alder år 52 46 46 47
Arbeidsinnsats i alt timer 1675 2070 2367 2121
Priser:
Saue- og lammekjøtt Nok/kg 27,96 28,45 27,68 28,37
uten tilskudd
Ull NOK/kg 34,09 32,71 31,95 32,6
Produksjonsinntekt 1000 NOK 51,6 112,7 125,9 109,6
Saue- og lammekjøtt
Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK 19,4 36,1 43,5 36,2
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2 2 1,4 1,7
Vederlag fam. arb. og 1000 NOK 39,7 89,7 94,8 85,4
eg.kap./årsv
Fam. arb.fortj. 1000 NOK 22,6 69,6 75,9 66,7
J/årsverk  
Tabell 4. Økonomitall innenfor sauehold. Kilde: NILF 2004 (egen framstilling). 

 

I denne figuren har vi tatt med noen tall for drift og driftsresultat på bruk med sauehold i 

gjennomsnitt på landsbasis.  Som det framgår av figuren er familiens arbeidsfortjeneste på et 

årsverk i gjennomsnitt kr 66 700,- og vi ser at tilskuddet er på kr 36 200 for 

gjennomsnittsbruket. Tallene sier noe om lønnsomheten ved å drive med sauehold. Dette viser 

ikke alle faktorene, men det gir allikevel et innblikk i økonomien i næringen. 6

 

2.6 Tilskuddsordninger, planer, informasjonssystem for beitebruk. 

2.6.1 Tilskuddsordninger 

I dette avsnittet ønsker vi å gi en kort innføring i de viktigste tilskuddsordningene vi finner 

innenfor beitebruk. Tilskuddsordninger som ikke kan rettes konkret mot beitebruk og 

gjerdehold blir ikke nevnt.    

 

For å stimulere til aktiv beitebruk i hele landet, er tilskuddsordningene i hovedsak konsentrert 

om følgende:  

 

1. Organisert beitebruk (OBB).  

2. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).  

3. Andre tilskuddsordninger til husdyrhold og beitebruk (pers.med. Flaten 2006). 

 

                                                 
6 For mer informasjon om temaet vises det til Handbok for driftsplanlegging 2005/2006 (NILF, 2005), og NILF 
sin webside http://www.nilf.no.   
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Organisert beitebruk (OBB) 

Med det omfanget som utmarksbeite har hatt her i landet etter krigen, og med den formen den 

fikk over store deler av landet med tilsyn i stedet for gjeting, meldte det seg etter hvert et 

behov for en organisering av denne virksomheten (Skurdal 1997:14). OBB er en ordning som 

bygger på en avtale som ble inngått i 1970 mellom daværende Landbruksdepartement og 

Norsk sau- og geitalslag. Avtalen har som målsetting at en ved organisering i beitelag som 

samarbeider om tilsyn, sanking og ulike andre tiltak, skal oppnå mindre tap av dyr og en mer 

rasjonell bruk av utmarksbeita. For å nå dette målet er beitebrukerne organisert i lag som 

samarbeider om tilsyn, sanking, investeringer som samle- og skillekveer, sankefeller, 

sperregjerder, bruer, gjeterhytter og andre tiltak. Ordninga blir i dag administrert av 

Fylkesmannen gjennom regionale miljøprogram, og det blir gitt støtte pr. dyr på beite og til 

investeringstiltak. Målet med alle investeringene er de skal gjøre driften i laget mer rasjonell, 

samt hindre tap av beitedyr. Det skal også legges vekt på at investeringene skal komme så 

mange som mulig av beitebrukerne i området til gode (Skurdal 2001:2). Alle beitelag skal 

hvert år sende inn et registreringsskjema. De årlige rapportene fra OBB inneholder blant annet 

opplysninger om dyr som er sluppet og tapt på beite. OBB var fra starten av ment som en 

ordning for sau. I mange områder med aktiv bruk av utmarka til beite med flere husdyrarter 

blir det samarbeidet om tilsyn, salting 7, investeringer og lignende. I 1993 ble derfor 

forskriftene for OBB endret slik at både geit og storfe (med unntak av melkende dyr) kan 

registreres i eksisterende lag eller danne egne lag. I 1998 var det 950 beitelag spredt ut over 

alle landets fylker og i 2005 var det 885 lag i hele Norge (pers.med. Hansen 2006). Av dyr på 

utmarksbeite, var vel 80 % av sauen, 10 % av storfeet og 15 % av geitene med i et organisert 

lag.  

 

Et naturlig spørsmål med tanke på denne tilskuddsordningen er hvordan OBB påvirker bruk 

og rettighetsstruktur. For å belyse dette har vi sett på Rundskriv 1/2001 (Skurdal 2001) som 

gir detaljerte kriterier for å få tilskudd. Vi har lagt vekt på de kriteriene som virker inn på bruk 

og rettighetsstruktur.   

 

 

 

                                                 
7 Salting: Setter opp saltsteiner til husdyra.  
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I følge Skurdal (2001) er det pr. 2001 blant annet gitt følgende retningslinjer for søknad om 

investeringstilskudd til OBB: 

 

Det finnes tre ulike tilskudd innen OBB: tilskudd pr.dyr (kr 5 pr. småfe, kr 10 pr. storfe 

sleppt), investeringstilskudd 8 (sperregjerder, ferister, bruer, gjeterhytter, diverse investeringer 

og sanke- og skilleanlegg) og tilskudd til tiltak i områder med store tap (5-10 lag hvert år).  

 

Investeringstilskudd kan bare søkes av registrerte beitelag og det kan gis investeringstilskudd 

til alle typer tiltak som fremmer bruken i et område. Alle beitedyr i tiltaksområdet må tas med 

i vurderinga, og antall dyr av ulike slag skal oppgis i søknaden (1 storfeenhet=10 småfe). 9 

Dette er med på å ivareta OBB sin ”formålsparagraf” ved å legge til rette for en mer rasjonell 

utnytting av utmarksbeitet. Står man utenfor et beitelag vil man altså ikke bli tildelt 

investeringstilskudd. Tilskudd pr. dyr stimulerer beitebrukerne til å ha flere dyr. Det legges 

vekt på at investeringen skal stå i forhold til nytten, og at tiltaket lar seg gjennomføre etter 

kostnadsoverslag og finansieringsplan. Samlet kostnad bør ikke overstige kr 200 pr. 

småfeenhet. Det oppfordres til å satse på å få med andre interessenter i området (grunneierlag, 

turistforeninger og private grunn-/seter-/hytteeiere), og en fordeling av kostnadene bør går 

fram av finansieringsplanen.  75 % av tilskuddet utbetales når tiltaket er satt i gang, resten når 

det lokale landbrukskontoret har sendt inn ferdigattest og regnskap for tiltaket. Den øvre 

grensen for tilskudd er satt til 50 % av samlet kostnadsoverslag, og laget får en frist på 2 år til 

å gjennomføre tiltaket. Denne føringen sikrer at midlene blir benyttet til tiltenkt formål.  Det 

er et uttalt mål å sette opp så lite av sperregjerde som mulig. Bare i unntakstilfelle skal det gis 

tilskudd til rene inngjerdinger, og gjerdelengden skal være så kort som mulig. Det må gjøres 

avtale med grunneier om å få sette opp gjerde på hans grunn, og avtalen må gjelde for minst 

10 år. Når det gjelder gjeterhytter blir det presisert at det skal foreligge en avtale med 

beitelaget og grunneier om salg av hyttetomter/eventuelt leie for minst 10 år. Det oppfordres 

også til at det i avtalen bør fremgå hva som skal skje med hytta når avtalen har gått ut, eller 

når laget eventuelt blir oppløst. Skal en ny eier overta innen 20 år, må det skje etter takst eller 

ut fra nypris med verdiskriving over 20 år. Det samme gjelder for sameie. Sanke- og 

skilleanlegg blir lagt fram som en investering som alle beitelag trenger, og som derfor bør 

prioriteres høyt i tilskuddssammenheng. 

                                                 
8 Med virkning fra 01.01.2005 er investeringstilskudd til organisert beitebruk innlemmet i SMIL-forskriften. Se 
for øvrig neste avsnitt. 
9 Se avsnitt 4.3.2 for drøfting av forholdstall mellom storfe- og småfeenheter. 
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Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

En annen tilskuddsordning som har innvirkning på gjerdehold og beitebruk er Spesielle 

miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Som ledd i oppgaveoverføringen fastsatte 

Landbruksdepartementet 04.02.2004 ny forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

jordbruket – SMIL-forskriften. Med virkning fra 01.01.2005 er investeringstilskudd til 

organisert beitebruk innlemmet i SMIL-forskriften (SLF 2005). 

 

Den nye tilskuddsordningen (SMIL) er en sammenslåing av de gamle tilskuddsordningene; 

spesielle tiltak i kulturlandskap med freda og verneverdige bygninger, områdetiltak, 

miljørettet omlegging i kornområdene og investeringsstøtte til miljøtiltak. Dette var ordninger 

som hadde til formål å redusere miljøbelastningen fra jordbruket. Det er et vesentlig poeng 

ved den nye ordningen at den forvaltes av kommunene, i motsetning til tidligere da det var 

fylkene som forvaltet den. Kommunene gis nå stor handlefrihet med hensyn til å definere 

kommunens miljøutfordringer. 

 

Tilskudd kan gis til foretak eller eiere som driver eller eier en landbrukseiendom. Tilskudd 

kan også gis til enhver som er registrert i Enhetsregisteret, og som har fått tillatelse fra eieren 

av landbrukseiendommen til å gjennomføre et tiltak. Det kan søkes om tilskudd innen 

kulturlandskap som omfatter å ta vare på gammel kulturmark, kulturminner og kulturmiljøer. 

Dette kan være rydding og inngjerding av gamle beite- og slåttemarker, eller å sette i stand 

verneverdige bygninger, steingjerder, gamle veger og tilsvarende. Det gis også tilskudd til 

investeringstiltak som fremmer organisert beitebruk, som ferister, sperregjerder, sankegjerder, 

transportprammer, utbedring av drifteveier, gjeterhytter, saltsteiner, bruer for føring av 

beitedyr med mer. 

 

Andre tilskuddsordninger til husdyrhold og beitebruk. 

Alle fylker har sine egne regionale miljøprogram. Miljøtilskuddet har sin bakgrunn i regionalt 

miljøprogram for jordbruket i som er godkjent av Statens landbruksforvaltning i samråd med 

avtalepartene i jordbruket. Det er derfor skreddersydde ordninger for de ulike fylkene, der det 

er lagt vekt på å stimulere til ulik beitebruk.  Videre finnes det flere tilskuddsordninger for 

husdyrhold og beitebruk: Tilskudd til husdyr, tilskudd til dyr på utmarksbeite, tilskudd til 

bevaringsverdige storferaser, areal- og kulturlandskapstilskudd, tilskudd til økologisk 

landbruk, og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (NILF 2005:177 f.).  
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2.6.2 Beitebruksplaner  

De første beitebruksplanene ble utarbeidet på slutten av 1990-tallet, og i flere kommuner er 

det de siste årene utarbeidet beitebruksplaner. Planene kan ha ulikt innhold fordi de er et 

resultat av lokalt tilpassede prosesser. Prosessene har vært avhengig av situasjonen i den 

enkelte kommune når det gjelder konfliktnivå, økonomi og kommunalt engasjement. En 

beitebruksplan er et redskap for å få synliggjort beitenæringa sine interesser og et virkemiddel 

til å få innpass i blant annet kommuneplanlegginga. Med andre ord er en beitebruksplan 

beitebruksnæringas egen plan. Den kan inneholde en beskrivelse av beitebruken i en 

kommune, primært for å ha tilgjengelig kunnskap og gode argumenter i ulike planprosesser 

som gjelder utmark. Noen planer er begrenset til å være beskrivende, mens andre går videre 

og skisserer en handlingsplan for aktuelle oppgaver og tiltak beitenæringa skal jobbe med 

(Skjeggedal og Flygind 2002:10).  

 

Ferdig utarbeidede beitebruksplaner har som regel følgende forankring: 

a) Beitebruksplaner utarbeidet av enkeltbeitelag eller sammenslutninger av beitelag 

uten kommunal involvering. 

b) Del av kommunens landbruksplan, ofte konkretisert under tiltaksdelen. 

c) Egen kommunedelplan / sektorplan. 

d) En del av kommunens arealplan (NSG 2006 [1]). 

 

Planen bør vise: 

a) Omfang av utnytting før og nå. 

b) Hva beitinga betyr som grunnlag for næring, arbeidsplasser og bosetting. 

c) Hva slags nytte beitedyra gjør, for eksempel i forhold til kulturlandskapet, og hvilke verdier 

beitedyra høster. 

d) Aktuelle beiteområder, med områdets potensial (Skurdal 1997)  

 

Eksempler på utførelse av beitebruksplaner finner vi under avsnitt 3.6.1. En analyse av 

kommunal planlegging og beitebruk finner vi under avsnitt 4.2.  
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2.6.3 Informasjonssystem for beitebruk i utmark (IBU)  

NIJOS har i samarbeid med Fylkesmennene sine landbruksavdelinger laget et 

informasjonssystem med kart og statistiske data, som viser hvor sauen beiter, tallet på sau i 

hvert beitelag, dyretetthet, tapsprosent i ulike beitelag med mer. 

 

Systemet bygger på følgende datakilder:  

 

a) Søknadsskjema for Organisert beitebruk: 

Rapportskjema fra hvert enkelt beitelag om hvor mange beitedyr som er slippet og tapt i 

beiteområdet for hver sesong. 

 

b) Kart over beitelag som er med i Organisert beitebruk: 

Kartet viser hvilket område beitelagene normalt benytter. 750 av i alt 840 beitelag er til nå 

tegnet inn på kart. Endringer og oppdatering av kartet vil bli gjort hvert år. 

 

c) Knyting mot andre kart og register: 

Beitelagskart og skjema fra Organisert beitebruk utgjør kjernen i IBU. Hvert beitelag har et 

registreringsnummer som gjør det mulig å knyte informasjon fra andre register til 

beitelagskartet. Aktuelle eksempel er for eksempel slakteriregister, rovviltregister og 

landbruksregister (NIJOS 2005). 
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2.7 Grunnlaget for verdsetting av beiteareal 

Temaet verdsetting er svært omfattende, og her ønsker vi å gi en kort oversikt over noen 

verdsettingsmessige hovedpunkter, før vi går mer i dybden på verdsetting av beiteareal. Først 

må man ta stilling til hva definisjonen av verdsetting er. 

 

”Å verdsette vil si å knytte pengebeløp til spesielle objekter som ikke har en enkelt tilgjengelig 

markedspris”(Enger og Selfors 1986:1).  

 

Innenfor vår problemstilling passer denne definisjonen bra. I Norge er det ikke fritt salg av 

jord, og enda strengere er det for salg av beiterettigheter . 10 Derfor er det vanskelig å vise til 

noen sammenlignbare salg.  

2.7.1 Hva skal verdsettes  

Verdsetting støter vi på i mange sammenhenger. Det er ofte ulike regler og tradisjoner i ulike 

sammenhenger. Derfor er det viktig å vite i hvilken sammenheng vi skal verdsette objektet. I 

jordskiftesammenheng er det helt nødvendig å verdsette arealer som skal byttes. I en 

tradisjonell makebyttesak er det totalverdien av eiendommen som skal være lik før og etter – 

ikke totalarealet. Det fremgår også av jskl. § 19, annet ledd, at det som går i bytte alltid skal 

verdsettes. Dette er nødvendig blant annet for å sikre at bestemmelsene i jskl. § 3 bokstav a 

oppfylles: ”Jordskifte kan ikkje fremmast: dersom kostnadene og ulempene blir større enn 

nytten for kvar einskild eigedom.” 

 

 I følge Johansen et al. (1999) skal man i jordskiftesammenheng verdsette eiendommen og 

ikke eier. Vi må derfor objektivvisere aktuell bruker og driftsform, slik at verken en spesielt 

dyktig eller dårlig eier vil påvirke verdien (mer om dette under). Bærug (2004:29) påpeker at 

verdsetting ved jordskifte ikke er så ulikt verdsetting i forhold til bruksverdi ved 

ekspropriasjon. Jordskifteretten beregner bruksverdien på de ulike teigene ut fra en 

alminnelig, forstandig eiers ”påregnelige utnytting”. Fungerer jordskifteretten som 

skjønnsrett, vil den fullt ut verdsette etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.   

 

                                                 
10 Viser til lov om jord § 12, (jordloven) av 12.mai. Nr. 23. 1995. 
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2.7.2 Verdimål  

Vi finner to hovedgrupper verdimål som er relevante ved verdsetting: 

1. Markedsverdi: Markedsverdi blir ofte kalt salgsverdi eller omsetningsverdi. Andre 

betegnelser er for eksempel ”gateverdi” eller ”verdi i handel”. I Norge blir gjerne 

markedsverdien definert som ”den mest sannsynlige salgssummen”. Mer spesifikt kan 

vi si at markedsverdi er det verdimålet som er relevant i de fleste sammenhenger, og 

betraktes som det primære verdimålet i de fleste sammenhenger. Markedsverdien er 

sentral fordi den gir svar på hvor mye et objekt kan selges for i det åpne markedet. I 

tillegg gir den svar på hvor mye du må ut med for å skaffe et tilsvarende objekt i det 

åpne markedet.   

2. Avkastningsverdi: I Norge defineres gjerne avkastningsverdien som ”nåverdien av 

alle framtidige nettoinntekter fra eiendommen”. Det vil si at avkastningsverdien er 

”verdien i bruk”, og er på en måte motstykket til markedsverdien. Avkastningsverdien 

kalles ofte for bruksverdi, men det er viktig å skille mellom avkastningsverdi beregnet 

for en ”alminnelig” bruker og avkastningsverdi beregnet for en helt konkret bruker 

(Bærug 2004:6 f).  

 

I tillegg til disse to hovedgruppene er det et tredje verdimål som er relevant i de tilfeller 

objekter går tapt, slik det gjør ved grunnerverv (ekspropriasjon). Dette verdimålet kalles 

gjenanskaffelsesverdi (av funksjonen). Gjenanskaffelsesverdien sier hva objektet er verdt ut 

fra hva det koster å erstatte det. I ekspropriasjonserstatningslovens (orvl) 11

§§ 4 og 7 framgår det at det er snakk om ”utgifter til attkjøp”.  

 

Når man skal finne avkastningsverdien eller utgifter til gjenanskaffelse for et objekt, må man 

vite hvem man skal verdsette for. Dette skyldes at ulike personer vil utnytte et objekt ulikt, 

som igjen vil gi ulik inntjening over tid, og ulike behov for gjenanskaffelse av et tapt objekt.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom av 6. april. Nr 17. 1984. Ekspropriasjonserstatningslova  
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Austenå og Øvstedal (2000:45) bemerker også den objektive vurderingen: 

 

”Det heiter også at det er skifte mellom eigedomar og ikkje mellom personar. I det ligg at 

jordskiferetten eit stykkje på veg må sjå bort frå aktuelle eigar og velge løysingar som 

normalt ville vere tenlege for den konkrete eiegedomen på den aktuelle stade, sjå t.d. Rt. 1990 

s. 152-153 og Rt. 1996 s. 1474. Det blir objektiv og normert nytte som i utgangspunktet må 

leggast til grunn.”   

 

Hvorvidt det skal legges til grunn en objektiv eller subjektiv bruksverdi ved verdsetting er 

naturligvis vesentlig.  Den objektive bruksverdien innebærer å legge til grunn det som 

vanligvis kan oppnås av en vanlig gårdbruker ved en ”pårekneleg utnytting” slik det fremgår 

av orvl § 6. Den subjektive bruksverdien legger vedkommende eiers subjektive situasjon til 

grunn, slik at en dyktig bruker får full kompensasjon for den nettoavkastning han faktisk 

taper, mens en annen bruker som er i en vanskelig situasjon, eksempelvis på grunn av alder 

eller sykdom, bare får kompensert det lille han faktisk taper ved at stykket kanskje ligger  

brakk eller er bortleid for en lav pris. 

 

I Høyesterett (Rt.1986 s. 1345 - Svenkeruddommen) ble det avsagt en dom innenfor denne 

problemstillingen. Høyesterett sa seg enig i Agder Lagmannsretts konklusjon om at alle i 

utgangspunktet har krav på det som en vanlig eier og bruker kan få ut av eiendommen eller 

vedkommende parsell ved påregnelig drift etter en objektiv vurdering. Men dersom den 

aktuelle eier har ”muligheter for en mer lønnsom drift enn andre ville ha”, skal også denne 

høyere ”subjektive bruksverdi” erstattes. Men i så fall skal mererstatningen ”naturligvis 

tidsbegrenset til denne eiers egen antatte driftstid.” Dette prinsippet er blitt stående. Når det 

gjelder eiendommer som midlertidig er bortleid på grunn av eierens sykdom eller alder, er 

også foranstående takseringsprinsipp blitt lagt til grunn i den samme Høyesterettsdom. 

Imidlertid er det da under forutsetning av at skjønnsretten finner at denne midlertidige 

situasjon ikke er ”av en slik art” at den virker inn på bruksverdiberegningen.  

 

Videre rettspraksis jamfør Rt. 1992 s. 217 (Ulvåkjølen) og Rt. 1999 s. 138 (Østmarka 

naturreservat) sier at det må foretas en objektiv vurdering av eiendommens framtidige 

utnytting, uavhengig av den aktuelle eier.   
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I Ot.prp.nr.57 (1997-98) går det fram at man som hovedregel skal legge en normert objektiv 

vurdering til grunn for utforming og omforming. Men det åpnes likevel i samme proposisjon 

for at man ”kan berre i noko monn” kan ta med en subjektiv vurdering i skjønnet.  

2.7.3 Bonitering   

Bonitering vil si å innhente og vurdere produksjonsdata. Som nevnt ovenfor er det i Norge 

ikke fritt salg av jord, og enda strengere er det for salg av beiterettigheter. Derfor er det 

vanskelig å vise til noen sammenlignbare salg. Men verdsetting av arealer gjøres likevel, og 

hvordan man verdsetter beiteareal er av stor betydning. I jordskiftesaker der jordskifteretten 

finner det nødvendig 12 kartlegger NIJOS vegetasjon, vurderer beiteforhold og gjør overslag 

over beitekapasitet både for storfe og sau. Det arbeides samtidig med å forbedre modeller for 

sammenknytting av data om ressursgrunnlag i utmark, beitedyrs arealbruk og slaktevekt. Ved 

boniteringsarbeidet må skiftefeltet deles inn i boniteringsfigurer. En figur er et 

sammenhengende areal med samme produksjonspotensial, slik at alt areal innenfor en 

verdsettingsfigur får samme verdi. Figureringen gjøres på kart med målestokk normalt 

mellom 1:1000, 1:5000 eller 1:10000.  

 

Rekdal (2001:3) hevder at den eneste systematiske redskapen vi har for å vurdere kvalitet av 

utmarksbeite, er en inndeling av vegetasjonsdekket i vegetasjonstyper. Utgangspunktet for 

dette er at artssammensetning, planteproduksjon og næringsinnhold i plantene innenfor hver 

vegetasjonstype varierer lite fra lokalitet til lokalitet innenfor et geografisk avgrenset område. 

 

Beiteverdien for den enkelte vegetasjonstypen vil i første rekke være avhengig av tre faktorer: 

 

1. Produksjon av beiteplanter (kg tørrstoff pr. dekar). 

2. Næringsverdi (Fe 13 pr. kg tørrstoff). 

3. Utnyttingsgraden (Hvor stor del av plantemassen som blir tatt opp av dyra). 

 

 

                                                 
12 Jordskifteloven § 94: ”Jordskifteretten kan nytte sakkunnig hjelp i særskilte spørsmål når han finn det 
nødvendig”. 
13 Fe= fôrenhet. Den energien i fôret som dyret bruker blir målt i nettoenergi. 1 forenhet tilsvarer nettoenergien 
som finnes i 1 kg bygg. (1650 kcal) med 14 % vann. Alt annet fôr blir målt i forhold til dette.  
Ulike dyr utnytter fôret forskjellig, derfor har vi egen fôrenhet for drøvtyggere (fôrenhet melk), for grisen 
(fôrenhet gris) og for hesten (fôrenhet hest). For eksempel når vi oppgir energiverdien i fôret i hestefôrenheter, 
tar vi hensyn til hestens evne til å utnytte den energien som er i fôret.  
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”Verdsetting av beite blir uansett svært komplekse vurderingar som mykje må byggjast 

på skjønn ut frå god kunnskap om plantedekket, beitevanar og andre faktorar som er 

nemnt. Vegetasjonskartet vil vera ein viktig reiskap da ein her har kartfesta det 

botaniske grunnlaget saman med topografien.” Rekdal (2001:3) 

 

Nedenfor ser vi et eksempel på hvordan jordskifteretten i samarbeid med NIJOS 14 kan gå 

frem for å få et godt grunnlag for verdsetting av beite. 

   

Beitegranskinga i Lusætermorkje skal innehalde: 

 

1. Vegetasjonskart som viser vegetasjonstypefordeling i området. 

2. Beitekart som viser vegetasjonstypane sortert i minst tre beiteklasser etter 

beitekvalitet. 

3. Rapport som beskriv vegetasjonssamansetting og beiteverdi innafor kvar 

vegetasjonstype og beiteklasse. Rapporten skal gje tal for fôrproduksjon i 

fôreiningar per dekar innafor dei viktigaste vegetasjonstypane og kapasitet for 

beitedyr i området totalt. I kapasitetsvurderinga må det takast omsyn til 

utnyttingsgrad og vandreareala som dyra naturleg brukar ved beiting. 

4. Dersom det er område som er spesielt egna for spesielle dyreslag (sau, geit, 

mjølkekyr, ungdyr, kjøtdyr eller hest) så blir dette å ta med i rapporten. 

5. Det blir bede om - så langt det er råd - å vurdere dei areal som i dag er oppdyrka, 

men som ligg i felles beitemark. Det blir bede om at desse areala blir vurdert som 

udyrka (tilstanden før oppdyrkinga) og i forhold til punkta ovanfor. Eige kart er lagt 

ved. Nedbygd areal i hytteområda må så langt det er råd, vurderast i forhold til kva 

tap i beiteproduksjon og redusert beitekapasitet nedbygd areal representerer. 

6. I den grad sakkunnig har kjennskap til beitevanar, blir det bede om vurdering om 

oppførte hytter og inngjerda landbruksareal vanskeleggjer den praktiske beitinga. I 

denne vurderinga bør, så langt det er råd, vurderast kva for verknad eventuell 

inngjerding av hyttetun kan få for beitande dyr. 

7. Kan dei topografiske forholda ha noko å seia for beitebruken? 

 

                                                 
14 Yngve Rekdal fra NIJOS (Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging) utarbeidet denne beitegranskinga 
(Rekdal 2001).  
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I heftet ”Verdsetting av dyrket mark og beite. Verdsettingskalkyler” (Johansen et al. 1999:16 

f.) legger de til grunn en beitekalkyle for verdsetting av beite. Kalkylen gjelder for beiter som 

kan gjødsles og pusses. 15 Johansen et al. (1999) mener at det ved verdsetting av lite 

produktive beitearealer fort kan oppleves at verdiene blir lavere enn potensiell skogverdi. Det 

må da vurderes om skogverdien skal brukes. En slik vurdering må også bygge på brukerens 

behov for beiteareal. Det er tatt et visst hensyn til slike vurderinger for avlingsnivåene 50 og 

75 fôrenheter i kalkylen.  
 

1 Nettoopptak i f.e. pr. daa 150
2 Prod. Inntekt (2,91*nettoopptak) 437
3 Areal- og kulturlandskapstillegg 91
4 Sum produksjonsinntekter 528
5 Variable kostnader 140
6 Dekningsbidrag I 388
7 Andre areal- og prod.var kost. 27
8 Dekningsbidrag II 361
9 Variable arb.kostnader 200

10 Dekningsbidrag III 161
11 Grunnverdi 3200  

Tabell 5. Verdiberegning beite. Eksempel på arealbidragskalkyle. Kilde: Johansen et al. (1999:17) 

 

Vår mening er at det er vanskelig å verdsette ”100 % rett” ut i fra denne tabellen. Det er viktig 

å huske på variabler som arbeid og kostnader til tilsyn, gjerdehold, gjeting og lignende. Under 

punkt 11 (grunnverdi) er det viktig å være klar over at man regner det årlige dekningsbidrag 

til en nåverdi. Måten dette gjøres på er å kapitalisere de årlige inntektene med en valgt rente. 

Når det gjelder kapitaliseringsrentefoten er dette en meget viktig faktor i ”formelen for 

verdsetting.” Kapitaliseringsrentefoten er, og har naturlig nok vært gjenstand for mye 

diskusjon fordi den utgjør en viktig del av den endelige erstatningen. Desto lavere rente som 

legges til grunn, desto større blir engangsutbetalingen og visa verca.  Det kan diskuteres hvor 

høy eller lav den skal være. I følge Stordrange og Lyngholt (2000:168 f.) er den satt gjennom 

domspraksis i Høyesterett. I ekspropriasjonssammenheng har den ligget på 5 % ved avståelse 

av skog, og ved avståelse av dyrket mark en den satt til 5-6 % i seinere tid. Johansen et al. 

(1999:20) legger også 5 % kapitaliseringsrentefot til grunn. Tar man høyde for disse 

variablene, og samtidig legger vekt på Rekdal sine punkter (se ovenfor) mener vi at man bør 

ha et godt grunnlag for verdsetting av beite.      
                                                 
15 Pusses: Holder beite ved like. Sørger for at det ikke gror igjen, holder gjerder ved like, setter opp saltsteiner og 
lignende. 
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2.8 Lovgrunnlaget  

I spørsmål som knytter seg til beitebruk og gjerdehold kommer en lang rekke lover til 

anvendelse, direkte eller indirekte. Over 30 lover regulerer forhold som har betydning for 

beitebruk. 16 Noen er særlover som er ment å regulere spesielle forhold tilknyttet beitedyr og 

husdyr, andre er mer generelle og omhandler ikke kun beitebruksspørsmål.I vår sammenheng 

er det i hovedsak fire lover som står sentralt. I dette kapittelet ønsker vi å gi en kortfattet 

framstilling av disse lovene der vi peker på de mest sentrale elementene: 

 

• LOV 1961-05-05 nr. 00: Lov om grannegjerde (gjerdeloven) 

• LOV 1961-06-16 nr. 12: Lov om ymse beitespørsmål (beiteloven) 

• LOV 1985-06-14 nr. 77: Plan og bygningsloven (PBL)   

• LOV-1979-12-21 nr.77: Lov om jordskifte (jordskifteloven) 

 

I tillegg til disse kommer de ulike lover som regulerer rettighetsforhold omkring beite. Dette 

er blant annet avtalelovgivningen og servituttlovgivningen.  

 

2.8.1Gjerdeloven  

LOV 1961-05-05 nr. 00: Lov om grannegjerde (gjerdeloven). 

Gjerdeloven regulerer først og fremst retten til å ha og plikten til å holde gjerde mellom 

naboeiendommer, (eiendommer med felles grense). Gjerdeloven har også virkning innenfor 

en enkelt eiendom når en annen enn eieren også har beiterett på eiendommen. Man står i 

utgangspunktet fritt til å inngå de avtaler man måtte ønske når det gjelder ulike 

gjerdeordninger, plassering av gjerde, fordeling av kostnader med mer. På samme måte går 

også hevd, lokal sedvane eller alder tids bruk foran loven, (RG 1972 s. 8 og RG 1972 s. 715). 

I praksis er det først ved uenighet omkring gjerdehold at gjerdeloven kommer til anvendelse 

(Landbruksdepartementet 2001). 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Se vedlegg 6 for samtlige lover med betydning for beitebruk. 
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Retten til å sette opp eller holde gjerde 

Enhver har rett til å sette opp eller opprettholde gjerde mot naboen såfremt han betaler dette 

selv, (gjerdeloven § 6 ). Det er likevel to ufravikelige krav som stilles til dette:  

 

1. Gjerdet må ikke være til fare for folk eller husdyr (det eksisterer ikke noe direkte påbud 

mot bruk av piggtråd men det kan stilles krav til bruk av dette, bla. dyrevernloven § 29). 

2. Gjerdet må ikke settes slik at det skjuler eller skader grensemerker (gjerdeloven § 3). 

 

Ytterlige krav kan fravikes etter avtale: 

3. Gjerdet skal ikke være til unødvendig eller urimelig ulempe eller sjenanse for naboeiendom 

(gjerdeloven § 4, første ledd) 

4. Gjerdet skal settes i grenselinjen med maksimalt 0.5 meters avvik (gjerdeloven §4 annet 

ledd) bortsett fra steingjerde fra før 1961. Hvis det er spesielt vanskelig eller dyrt å sette 

gjerde i grensen kan gjerdet settes utenfor mot en erstatning til den som får det på sin grunn 

 

Plikten til å sette opp eller holde gjerde 

To betingelser må være oppfylt for at det skal foreligge gjerdeplikt (gjerdeloven § 7 første 

ledd). 

 

1. Begge grunneiere må ha nytte av gjerdet. Dette innebærer at fordelene må overstige 

ulempene for hver av grunneierne. Kostnader med oppføring og vedlikehold skal holdes 

utenfor ved denne vurderingen. Nytten kan være av ulik karakter. Den kan være av ren 

økonomisk art eller av ikke økonomisk art, eksempelvis hindre innsyn eller et ønske om å 

holde uvedkommende borte fra eiendommen. Dersom en av grunneierne ikke har nytte av 

gjerdet eller ulempene ved gjerdet overstiger nytten, har han ikke plikt til å delta i 

gjerdeholdet (gjerdeloven § 7 første ledd). 

2. Det må være klart at summen av nytten for begge eiendommene må være større enn 

kostnadene. I motsatt fall foreligger det ikke gjerdeplikt.  

 

Nytte/ kostnadsvurderingen 

Nytte/ kostnadsbegrepet er noe av det som oppleves som mest uklart med dagens gjerdelov. 

Et sentralt spørsmål er hva begrepet nytte inneholder. I loven er dette gjort til et 

skjønnsspørsmål, og av den grunn kan det være noe uklart hvor langt regelen rekker. Et 

problem som blir mer aktuelt i forhold til spørsmål om gjerdehold er det faktum at færre 
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gårdsbruk driver med dyrehold. Tidligere kunne nyttebegrepet i større grad knyttes opp mot 

dyrehold. Man kan ikke lengre ensidig legge vekt på dyrehold i forhold til nytte/ 

kostnadsvurderinger. Hvis en eiendoms eneste nytte av å ha gjerde mot naboeiendom er å 

holde vedkommende naboeiendoms dyr borte, er da dette tilstrekkelig for at man kan kreve 

felles gjerdehold? Problemstillingen vil bli nærmere drøftet i avsnitt 4.4.2.  

 

2.8.2 Beiteloven 

LOV 1961-06-16 nr. 12: Lov om ymse beitespørsmål (beiteloven). 

Beiteloven gjelder husdyr og med husdyr forstås hest, storfe, gris, sau, geit, og fjørfe unntatt 

duer (§ 6). Det finnes i tillegg en egen lov som avgrenser retten til å slippe hanndyr på beite, 

den såkalte hanndyrloven (LOV-1970-03-06-5 Lov om avgrensing i retten til å sleppa 

hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite.) 

 

Hovedregel (§ 6): En innehaver av husdyr har plikt til å sørge for at dyrene ikke oppholder 

seg på steder de ikke har rett til å være. I sammenheng med dette har man også plikt til å føre 

tilsyn med dyrene. Dette ansvaret blir ofte nevnt som vokteplikt. 

 

Beiteloven inneholder utfyllende bestemmelser om hvordan man skal forholde seg ved brudd 

på vokterplikten. Husdyreier skal erstatte skade som husdyr har gjort på annen manns avling 

og eiendom, husdyreier kan og straffes med bot. Det er i den sammenheng uten betydning om 

det er husdyreier selv eller ikke som er skyld i at dyrene har kommet inn på området. 

Videre inneholder loven regler om forvaring av husdyr som har kommet inn på annen manns 

eiendom. Det er verdt å merke seg at det ikke er mulighet til å ilegge bot hvis mangelfull 

overholdelse av vokterplikten kun har ført til at beitedyr har kommet inn på et område ovenfor 

barskogsgrensa (§ 16). 

 

Loven åpner også for at kommunene i samarbeid med grunneiere kan legge til rette for at 

skogsmark blir vernet for beitedyr når dette er mye om å gjøre. §§ 12 og 14 gir regler om 

dette. Det er viktig å merke seg at beiteloven ikke inneholder bestemmelser om hvilke husdyr 

som skal beite hvor eller andre bestemmelser som omhandler beiterett. Beiterett må utledes på 

annet grunnlag. Beiteloven må sees i sammenheng med gjerdeloven. Det er da gjerdeplikt 

utledet av gjerdeloven og vokterplikt utledet av beiteloven som står mot hverandre. 

Beiteloven er ikke i seg selv verken spesielt omfattende eller uklar. Det kan diskuteres om 
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loven er egnet etter dagens forhold men det har ikke noe med lovens materielle innhold.  Det 

kan virke som om vokterplikten i dag blir benyttet som et argument for å unngå gjerdeplikt 

(Landbruksdepartementet 2001). Dette er en sentral problemstilling knyttet til gjerdehold og 

vil bli drøftet nærmere i avsnitt 4.3.2.  

 

2.8.3 Plan og bygningsloven 

LOV 1985-06-14 nr. 77: Plan og bygningsloven (PBL) er viktig i vår sammenheng fordi den 

git føringer som har innvirkning på rettsforholdet ved beite i utmark. I dette kapittelet vil vi ta 

for oss lovens viktigste bestemmelser, og knytte det opp mot hvilke innvirkninger det har for 

beitebruk og gjerdehold. Dette belyses ved reelle eksempler innenfor planleggingen. 

   

Plan- og bygningsloven gir regler for saksbehandling i kommunene, utforming av arealplaner, 

reguleringer, bebyggelse og ekspropriasjon. Loven er en prosesslov, og danner rammene for 

planarbeidet i kommunen, hvordan arbeidet skal foregå, hvem som skal delta i planprosessene 

og mål for arbeidet. PBL av 1985 avløste bygningsloven av 1965, som var den første loven 

som innførte krav om arealplanlegging i hele landet, og herunder alle kommuner og av alle 

arealer. Bygningsloven av 1965 innførte et hierarki av planformer, med generalplanen som 

oversiktsplan på kommunenivå. Ved den nye PBL i 1985 ble betegnelsen ”generalplan” 

erstattet med ”kommuneplan” (Hertzberg 1999:12 f.).  

 

Oversikt over plantypene 

PBL gir anvisning på en rekke former for planer. De sorteres etter hvilke forvaltningsnivåer 

som beslutter planene, eller i bindende og ikke bindene planer. At en plan er bindene betyr at 

grunneieren ikke kan gjøre noe som strider mot planen. Planen blir altså et vedtak som 

borgerne må rette seg etter. En ikke bindende plan innebærer ikke noe forbud eller påbud 

overfor borgerne, men er en instruks fra et overordnet forvaltningsorgan til et underordnet. De 

ikke bindende planene er langt på veg bindende, ikke for borgerne, men bare for politikerne.  

 

De bindene planene er: 

1. Rikspolitiske bestemmelser (RPB) etter § 17-1, annet ledd. 

2. Kommuneplanens arealdel etter § 20-1, annet ledd. 

3. Reguleringsplaner etter § 22, og 

4. Bebyggelsesplaner etter § 28-2, første ledd. 
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De ikke bindende planene er: 

1. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) etter § 17-1, første ledd. 

2. Fylkesplaner etter § 19-1, fjerde ledd (Røhnebæk 1995:103). 

 

 
Figur 4. Plansystemets oppbygging. Kilde: Odin 2006. 

 

Nasjonalt nivå 

Det finnes ingen arealplaner på nasjonalt nivå, men imidlertid finnes det nasjonale mål og 

interesser. For å ivareta disse interessene kan de sentrale myndighetene komme med 

retningslinjer når kommunene utarbeider arealplaner.  

 

Stortingsmeldinger er et eksempel på dette. Vi viser til Rovviltmeldingen 

(Miljøverndepartementet 1997). Her kommer det til uttrykk en rekke føringer til kommunene 

som omhandler blant annet beitebruk:  

”…Kommunen har etter jordlova og skoglova ansvar som sjølvstendig landbruksstyresmakt. 

Dei fleste saker blir handsama etter det sentralt fastsette regelverket. Kommunen skal 

medverke til ei samla forvalting av areal og naturressursar, medverke til at det blir teke 

miljøomsyn i samband med landbruksdrift, vere pådrivar for ny næringsutvikling i tilknyting 

til landbruk og forvalte offentlege støtteordningar. Kommunane handsamar søknader om 

produksjonstillegga i landbruket, der fylkesmannen er klageinstans. Kommunane handsamar 
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også søknader om tilskot gjennom organisert beitebruk og held oversikt over beitebruken i sitt 

område. Ein del kommunar samarbeider om landbruksforvaltinga…  

Det er et landbrukspolitisk mål å holde oppe bruken av utmarks-ressursane. Det er ønskjeleg 

at hovedtrekke med omsyn til nivået på kjøtproduksjon frå sau blir halde oppe på landsbasis 

og i mogleg grad blir basert på utmarksbeite…” (Miljøverndepartementet 1997). 

 

Ut i fra dette kan man si at Stortingsmeldingen på nasjonalt nivå oppfordrer kommunene til å 

utarbeide beitebruksplaner som ligger på kommunalt nivå. Videre utarbeides det forskrifter på 

nasjonalt nivå. Et eksempel på dette er forskrift om tilskott til organisert beitebruk. 17  

 

En annen måte å påvirke på er gjennom rikspolitiske retningslinjer (RPR), etter § 17-1, første 

ledd. Hensikten med RPR er å påvirke kommunepolitikernes prioriteringer og å minne om 

hvilke hensyn som må tas i betraktning. Rikspolitiske bestemmelser (RPB) er ikke en plan i 

egentlig forstand, men et virkemiddel regjeringen kan gripe til dersom nasjonale eller 

regionale interesser ikke blir godt nok ivaretatt av de kommunene som har det aktuelle 

området innenfor sine grenser. For eksempel kan slike bestemmelser gå ut på at det nedlegges 

bygge- og anleggsforbud. Rikspolitiske bestemmelser er et klart inngrep i det kommunale 

selvstyre. En mildere form for statlig styring av arealpolitikken er bruk av RPR.  

 

Regionalt nivå 

Kommunens planlegging styres ikke bare av PBL i seg selv, men også av overordnede planer. 

På nivået rett under nasjonalt nivå finner vi fylkesplaner. Fylkesplanene er ikke bindene for 

den enkelte grunneier, men binder kommunepolitikerne ved å være retningsgivende for 

kommunal planlegging. Fylkesplanen består av mål og langsiktige retningslinjer for 

utviklingen i fylket, og får særlig betydning for kommunens planlegging når de omhandler 

temaer som angår flere kommuner eller ikke kan løses av en kommune alene.  

 

Et eksempel som kan knyttes opp mot vårt tema finner vi fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, Landbruksavdelingen 2005, Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og 

Akershus 2005 – 2008. Her går det blant annet fram: 

                                                 
17 Forskrift om tilskott til organisert beitebruk F-1019. Gitt av Landbruksdepartementet den 1. april 2003 i 
medhold av jordbruksoppgjøret og med hjemmel i §§ 3 og 18 i jordlova og etter samråd med Norges Bondelag 
og Norsk Bonde- og Småbrukerlag (Landbruksdepartementet 2003 [1]). 
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”…Formålet med Regionalt miljøprogram er å bidra til økt målretting av miljøvirkemidlene i 

landbruket, og til å synliggjøre miljøinnsatsen. Hvert fylke skal utarbeide et miljøprogram 

med virkemidler for å møte de prioriterte miljøutfordringene i sin region. Regionalt 

miljøprogram skal primært være et grunnlag for å forvalte generelle økonomiske virkemidler 

på regionalt nivå… 

 

…Målet for kulturlandskapet er å ivareta og utvikle et åpent landskap i hele Oslo og 

Akershus, og særlig i de spesielt viktige kulturlandskapsområdene. Dette kan spesielt ivaretas 

av husdyr på beite. For å få dette til må husdyrtallet opprettholdes og beite skje i de 

områdene som ønskes åpne…” 

 

Kommunalt nivå 

I følge Edvardsen (2003:134) er kommunene de klart viktigste lokale organer for 

gjennomføring av all nasjonal, regional og lokal politikk. Utviklingen etter andre verdenskrig 

synes klar. Kommunene får flere oppgaver, også oppgaver som mange vil regne som statens 

ansvar. Dette finner vi også støtte for i Landbruksdepartement (2003 [2]) hvor følgende blir 

gjort gjeldende: 

 

”…Ved overføring av avgjørelsesmyndigheten til kommunen fra 01.01.04 er det lagt til grunn 

at skjønnsutøvelsen av de ulike hensyn skal foretas av kommunen. Dette er gjort bl.a. for å gi 

kommunene anledning til å sikre bosetting i distriktene, verdiskaping og levedyktige 

lokalsamfunn samtidig som viktige nasjonale hensyn blir ivaretatt. Kommunens rolle blir å 

utøve et lokalt skjønn innen rammen av nasjonal politikk...” 

 

Den praktiske formen for planlegging foregår på kommunalt nivå. Hele kommunen skal være 

dekket av bindende planer, og det viktigste verktøyet for dette er kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens arealdel er en grovmasket oversiktsplan som forteller hva de ulike arealene 

kan brukes til. En reguleringsplan er en detaljplan over bestemte områder i kommunen, mens 

bebyggelsesplaner dekker et enda mindre område. (Røhnebæk 1995:99 f.).  

 

Beitebruksplaner blir utarbeidet med bakgrunn i kommuneplanen. Kommunene har også 

muligheter til å legge føringer for gjerdehold, beitebruk i forbindelse med utbygging av 

hyttefelt. Disse føringene vil da legges inn i reguleringsplan eller bebyggelsesplan.   
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Samråd, offentlighet og informasjon 

Gjennom § 16 i loven gis det føringer i forhold til medvirkning i planprosessen: 

 

”Planleggingsmyndighetene i stat, fylkeskommune og kommune skal fra et tidlig tidspunkt i 

planleggingsarbeidet drive en aktiv opplysningvirksomhet overfor offentligheten om 

planleggingsvirksomheten etter loven. Berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning 

til å delta aktivt i planprosessen. Ved kunngjøring av planutkast etter §18, §20-5 §27-1 skal 

det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen i medhold av denne 

lov som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er 

tilgjengelige på planmyndighetenes kontor. Enhver har hos vedkommende myndighet rett til å 

gjøre seg kjent med alternative utkast til planer som nevnt i annet ledd og med de dokumenter 

som ligger til grunn for planutkastene med de unntak som følger av offentlighetslovens §5a 

eller §6.”  

 

Bestemmelsen er først og fremst ment som en prinsippbestemmelse og den gir ingen bestemte 

retningslinjer for hvordan opplysningsvirksomheten skal gjennomføres. Den er fulgt opp i de 

enkelte planbestemmelsene. Det vil være opp til planmyndighetenes skjønn å avgjøre hvordan 

dette skal organiseres, men det er en bindende forutsetning at informasjonsvirksomheten skal 

vurderes og organiseres på en hensiktsmessig måte under planarbeidet. 18 Hvem som skal 

involveres må avgjøres av planmyndighetene i forhold til de bestemmelser det gjelder (Tyrèn 

2004:79). 

 

Gjerdebestemmelser  

Når det gjelder bestemmelser om gjerder kan dette gis med hjemmel i § 20-4 b. Disse må 

begrenses til å gjelde for byggeområder og i LNF-områder der spredt utbygging er tillatt med 

hjemmel i § 20-4 c. § 20-4 annet ledd gir ikke hjemmel for å vedta generelle bestemmelser 

om gjerder for alle hyttene i kommunen. Retningslinjer om gjerder kan gis i tilknytning til 

arealdelens bestemmelser for hytter. Retningslinjene kan gjelde for hytter både i 

byggeområder og LNF-områder, og dette må framgå enten av plasseringa av retningslinjene 

eller av måten de er utformet på. Retningslinjene kan både ha krav om maksimalt inngjerdet 

areal, gjerdehøyde og utseende, og retningslinjer for saksbehandlingen.  

                                                 
18 Jf. PBL §§ 19-3, 19-4, 20-2, 20-5, 27-1 og 30. 
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§ 26 første ledd gir hjemmel for å " - forby former for bruk for å fremme eller sikre formålet 

med reguleringen." Dersom en ønsker å tillate gjerder i et visst omfang i et regulert område, 

gir § 26 også hjemmel for å stille krav om omfang av inngjerdet areal, høyde og utseende. 

Bestemmelsene kan også stille krav om at oppsetting av gjerde krever tillatelse 

(behandlingsregler). § 74 Planløsning og utseende gir i nr. 2 hjemmel for å stille krav om at 

gjerdet " - etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og 

i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar 

med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser." § 103 Innhegning 

behandler gjerdespørsmål, men presiserer først og fremst gjerdeplikten mot veg i tettbygde 

strøk. Siste ledd i nr. 1 gir kommunestyret hjemmel for å gi regler om utforming av gjerde og 

annen innhegning. Kommunen kan også fastsette vedtekt til § 103 med hjemmel i § 3 

(Oppland fylkeskommune, 2002:5).  

 

2.8.4 Jordskifteloven 19

 

Innledning 

Jordskifte ble tidligere betegnet som utskiftning og har sitt opphav i at man så et behov for å 

bedre driftsforholdene (arrondering av dyrka mark og ulike former for sambruk) i det norske 

landbruket. Den første utskiftningsloven kom 17. august 1821. På denne tiden hadde deler av 

landet en utstrakt teigblanding som begrenset effektiv utnytting og drift av landbruksjord. 

Eiendommene lå i det man kaller et ”hopehav”, med mange små teiger sammenblandet. 

Loven av 1821 ga hjemmel til avløsning av sambruk og til å samle den enkelte eiendom til 

større sammenhengende teiger. Loven av 1821 ble avløst av utskiftningsloven av 12. oktober 

1857. Denne loven regnes som grunnlaget for dagens jordskiftedomstoler (Austenå og 

Øvstedal 2000:14). Denne loven ble avløst av ny lov 13. mars 1882 men uten at 

organisasjonsmodellen fra 1857 ble endret av betydning. 

 

Ved lov av 22. desember 1950 ble loven fra 1857 avløst og fra nå var begrepet utskiftning 

endret til det i dag gjeldende jordskifte. Loven av 1950 bidro til en enda fastere organisering 

av jordskifteverket. Den i dag gjeldende loven som kom 21. desember 1979 endret ikke på 

                                                 
19 LOV-1979-12-21 nr.77: Lov om jordskifte (jordskifteloven), heretter kalt jskl. 
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den organiseringa som var etablert fra 1950. Dagens lov har blitt endret en rekke ganger, 

senest ved lov av 18. desember 1998. En jordskiftesak er basert på to grunnleggende 

prinsipper. Det første er at eiendommenes struktur eller rettighetsforhold skal kunne gjøres 

bedre gjennom et jordskifte og at kostnadene og ulempene ikke blir større enn nytten for noen 

av eiendommene. 

 

Målsetningene for jordskiftearbeid kan oppsummeres i fem punkter(Landbruksdepartementet 

1991): 

 

• Rasjonalisering i landbruket 

• Tilrettelegging for endret arealbruk 

• Klarlegging av rettsforhold 

• Ordning av sambruk 

• Induvidualisering 

 

Saker som kan føres for jordskifteretten 

I det øyeblikket en eller flere parter søker en sak fremmet for jordskifteretten foreligger det et 

ønske om å endre dagens situasjon. Situasjonen kan gjelde bruksform, rettighetsstruktur, 

eierstruktur eller de rent fysiske grensene for en teig eller eiendom. Saker etter jordskifteloven 

kan hovedsakelig deles inn i tre grupper; jordskifte, skjønn og grensegang/ rettsutgreiing. 

 

Grensegang/ rettsutgreiing 

Grensegangssaker og rettsutgreiing har som formål å rydde opp i uklare eiendoms og 

bruksrettsgrenser. Jordskifteretten klarlegger, merker av og beskriver grensene.  

 

Jordskifte 

De klassiske jordskiftesakene går ut på å endre eiendommer og rettsforhold. Herunder; 

oppløsing av sameie, eiendomsdeling, ny utforming av eiendommer, felles tiltak, og avløsing 

av bruksretter. Innunder denne kategorien finner vi også bruksordningssaker som i enkelte 

tilfeller blir henvist til som en egen sakstype selv om dette prosessuelt er å regne som 

jordskifte. 
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Skjønn over erstatningsutmåling 

Herunder; vegskjønn for private veger, gjerdeskjønn, skjønn etter servituttloven, avtaleskjønn, 

skjønn etter jordloven og skjønn etter reindriftsloven. 

 

Kravskjemaet for fremming av sak for jordskifterettene framstiller på en kortfattet måte 

hvilke typer saker som finnes under den enkelte hovedgruppe. Man finner her også en fjerde 

gruppe av saker som er å regne som en samlegruppe, enkelt kalt ”andre saker”. Dette er to 

sakstyper som omhandler etterregulering av bestemmelser gitt ved jordskifte. 

 

Jordskifte 

Omforming av eiendommer: 

- Oppløsing av sameie     § 2 a 

- Ombytting av grunn/makeskifte    § 2 b 

- Salg av tilleggsjord     § 2 f 

- Eiendomsdeling      § 2 g 

Ordning av bruk mellom eiendommer  

- Bruksordning      § 2 c 

- Avløsning av bruksretter     § 2 g 

- Felles tiltak       § 2 e 

 

Jordskifte og skjønn 

- I forbindelse med offentlig ekspropriasjon, 

   for gjennomføring av bygging, utbedring, 

   vedlikehold og drift av anlegg og tiltak,  § 6, 1. ledd 

- I forbindelse med offentlig  

   regulering av eierrådighet,    § 6, 2. ledd 

- Avtaleskjønn        § 6, 3. ledd 

 

Skjønn 

- Avtaleskjønn, (ren ekspropriasjon/ 

  Rådighetsinnskrenkning, 

  uten et samtidig jordskifte    § 6, 4. ledd 

- Skjønn etter reindriftsloven § 27, 1. ledd 

- Skjønn etter gjerdeloven § 16 
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- Skjønn etter vegloven § 20, 2. ledd (private veger) 

- Skjønn etter servituttloven § 19 

 

Grensegang og rettsutgreiing 

(Rettsfastsettende saker uten et samtidig jordskifte) 

- Grensegang       § 88 

- Rettsutgreiing           § 88a 

 

Andre saker 

- Ny behandling av bestemmelser om  

  veger, kanaler og gjerder  

  gitt ved jordskifte     § 4, 4. ledd 

- Ny behandling av tidligere bestemmelser  

  før 10-års fristen når kjøp av tilleggsjord,  

  ras med mer. Gjør at et område  

  ikke er naturlig å se som skiftet      § 4, 5. ledd 

 

Sakstype og virkemiddel 

Det er viktig å skille mellom type saker som kan føres etter jordskifteloven og de ulike 

virkemidlene jordskifteretten har til disposisjon. § 2 gir regler om hva jordskifte kan gå ut på. 

Det ”klassiske” jordskiftet går ut på å endre eller omforme rettigheter eller eiendommer. I så 

måte er beiterett et typisk eksempel på en rettighet som kan behandles av jordskifteretten. 

Man skiller ofte mellom bruksordning og jordskifte som virkemiddel selv om dette ikke er 

helt riktig bruk av terminologien. Det man regner som klassisk jordskifte er saker etter § 2 a 

og b. Saker etter § 2 c 1 og 2 betegnes ofte som bruksordning selv om dette også er saker som 

prosessuelt er å regne som jordskifte da jskl. § 3a kommer til anvendelse. Gjennom et klassisk 

jordskifte etablerer man en eide eiendommer. Utskiftningsarbeidet i siste halvdel av 1800 

tallet er et typisk eksempel. Dette arbeidet gikk ut på å oppløse teigblanding. Bruksordning 

går derimot ut på å gi regler om bruk, eksempelvis utmarksbeite. Ofte vil rettsutgreiing eller 

behandling av en tvist om rettigheter være en forutsetning for at en bruksordning kan 

gjennomføres. I mange tilfeller vil en jordskiftesak være en kombinasjon av disse to 

virkemidlene. Magne Reiten drøfter i sitt foredrag (Reiten 1993) bruken av disse to 

virkemidlene i forhold til beitespørsmål. Beiterett er en typisk bruksrett som ofte ligger i 

sambruk mellom eiendommer. Som Reiten påpeker har beiteretten i mange tilfeller kun verdi 
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som en fellesrett. Beiteretten kan sammenlignes med retten til eksempelvis elgjakt som for 

små eiendommer ikke har noe verdi uten at man organiserer et større lag. Muligheten til 

utnytting av utmarksbeitene er ofte en forutsetning for utøvelse av husdyrhold i mange 

områder. Av den grunn er det viktig å benytte riktig virkemiddel for å oppnå ønsket situasjon. 

Avløsning av bruksretter for å oppnå eiendommer med egenråderett over alle ressurser er ikke 

alltid den beste løsningen. Fordelen med å etablere eneide eiendommer er at det rettslige 

forholdet mellom partene eller eiendommene vil være klarere. Bruksordning kan på sin side 

skape eller videreføre uavklarte rettsforhold. Bruksordning stiller krav til at det etableres et 

presist regelverk for bruken, men vil være mer fleksibel i forhold til endringer i 

rammebetingelsene for næringen enn hva et jordskifte er. Oppsummert mener Reiten at det er 

uheldig å oppløse en felles beiterett. 

 

Saker som omhandler gjerdehold og beitespørsmål 

Det er tilsynelatende tre hovedtyper av gjerdesaker som er aktuelle for jordskifteretten. 

Gjerdeordninger mellom inn og utmark, ordninger som omhandler sperregjerde i utmark og 

saker som går på gjerde mellom utmark og ulike typer boligområder/ enkelt tomter herunder 

hytteområder og hyttetomter. 

 
Bilde 1. Eldåsæter i Sør-Fron. Foto: Yngve Rekdal. 
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Mellom utmark og boligområder blir gjerdespørsmålet regulert av gjerdeloven. Problemene 

ligger ofte i at boliger og hytteområder er etablert uten at beiteretten i det aktuelle området er 

avløst. Spesielt hytteområder kan ligge midt inne i et større beiteområde og på denne måten 

skape vanskeligheter knyttet til beitebruken. Nytte/ kostnadsvurderingen er et sentralt 

spørsmål. Ordninger med sperregjerder forholder seg nødvendigvis ikke til gjerdeloven da 

gjerdet ikke alltid er hensiktsmessig å legge i eiendomsgrensene. Et sentralt spørsmål i slike 

saker er forholdet jordskiftelovens § 3a, og nytte/kostnadsvurderinger. 

 

Sakstyper 

Alle de tre hovedtypene av saker kan være av interesse i forhold til gjerde- og beitespørsmål. 

Inn under de tre hovedkategoriene finner man fem sakstyper som er av spesiell interesse 

knyttet til beite og gjerdespørsmål; gjerdeskjønn, sams tiltak (felles tiltak), rettsutgreiing, 

bruksordning og avløsning av bruksretter. De øvrige sakstyper etter jordskifteloven vil ikke 

bli drøftet nærmere. 

 

Gjerdeskjønn (etter gjerdeloven) 

Gjerdeskjønn, etter § 6 jskl. og gjerdeloven §§ 14-16: 

I tilfeller hvor gjerdeplikten er omtvistet eller uklar kan dette bli fastlagt ved skjønn. 

Gjerdeskjønn etter gjerdeloven kan holdes både som lensmansskjønn i lensmanssdistrikt ved 

tingrettene eller som skjønn i jordskifteretten. Rekvirenten kan selv velge hvor skjønnet skal 

avholdes. Jordskifterettes stedlige kompetanse i gjerdeskjønn begrenser seg til områder som 

er lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområder etter plan og bygningsloven. 

Lensmansskjønn kan avholdes i alle lensmanssdisitrikt, (gjerdeloven § 16). 

 

Kap. 6 i jordskifteloven gir regler om utarbeiding av skifteplanen med tilhørende regler. § 52 i 

samme kapittel gir regler for hvordan spørsmål om gjerdehold skal håndteres. Hovedregelen 

er etter § 52, annet ledd at ”Gjerdeplikta skal fastsettast i samsvar med gjeldande lovreglar”. 

Selv om det er åpning for å holde skjønn som egen sak er det normale at man behandler 

gjerdehold i forbindelse med og som en del av et større jordskifte. Skjønn avgjort i medhold 

av gjerdeloven kan gjenopptas etter 15 år hvis det har forekommet endringer i de forhold som 

ble lagt til grunn for skjønnet. Dette gjelder altså skjønnsmessige avgjørelser og ikke rent 

rettslige avgjørelser. 
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Jordskifteretten har ikke mulighet til å fastsette gjerdeplikt der det etter gjerdeloven ikke er 

etablert en slik plikt. På samme måte kan jordskifteretten heller ikke frita gjerdeplikt etter 

gjerdeloven uten at vilkårene for å gjøre dette er til stede (Jørgensen 1993). 

Jordskifteloven forholder seg til gjerdeloven etter lex specialis prinsippet, (særlov-gjerdelov 

går foran generell lovgivning-jordskifteloven). Men gjerdeloven er også deklaratorisk eller 

fravikelig på den måten at eksempelvis avtale vil gå foran loven. 

 

Et prinsipielt spørsmål er om jordskifteretten har kompetanse til å avholde gjerdeskjønn for 

andre typer gjerder en grannegjerder. Jørgensen (1993) drøfter dette spørsmålet. Han viser 

blant annet til en sak fra RG 1966 s.364 hvor innholdet av gjerdelovens § 14 ble tolket slik at 

gjerdeskjønn etter denne lov kun gjelder grannegjerder. Retten kom til at tvistespørsmål om 

andre typer gjerde lå utenfor loven både materielt og prosessuelt.  

 

Gjerdeskjønn etter vegloven 

Gjerdeloven gjelder ikke gjerdehold langs offentlig veg og jernbane. Reglene for dette finner 

man i vegloven § 44 – 47. Det fremgår av § 60 i vegloven at jordskifterettene har kompetanse 

til å avholde gjerdeskjønn etter vegloven. Gjerdeskjønn etter vegloven vil ikke bli behandlet 

nærmere i denne oppgaven (jf. avsnitt 1.4). 

 

Sams tiltak 

Fellestiltak etter jordskiftelovens § 2e: ”skipe slike sams tiltak som er nemnde i § 34a og 

tørrleggingstiltak etter §30 i vannressursloven.” 

 

Denne lovteksten kom inn i ny jordskiftelov av 1979. Med dette har jordskifteretten hjemmel 

til å foreta gjerdefordeling som egen sak. Etter § 34 a begrenser den stedlige kompetansen seg 

til å gjelde områder som er lagt ut etter §20-4 nr. 2, 3 og 5 i PBL. Men også når fellestiltak er 

nødvendig av hensyn til jordskifte, eller når interessene som blir berørt er landbruk, naturvern, 

eller friluftsliv eller de ligger til grunn ”særlege grunnar”. Gjerdefordeling kan bare skje der 

et gjerde vil være til nytte for to eller flere. Jordskifteretten er saklig avgrenset til å gi regler 

om gjerdeplikt og deling av gjerdehold. 
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Rettsutgreiing etter jordskiftelovens § 88a 

Eigar eller innehavar av alltidvarande bruksrett kan krevje at jordskifteretten skal klarleggje 

og fastsette eigedoms- og bruksrettstilhøva i sameiger og i andre område der det er sambruk 

mellom eigedomar eller går føre seg reindrift etter lov 9. juni 1978 om reindrift §2, når dette 

er nødvendig av omsyn til ein rasjonell bruk av området.  

§88 andre, fjerde og femte ledd og §89 første ledd gjeld tilsvarande  (LOV-1979-12-21 nr.77: 

Lov om jordskifte). 

 

Rettsutgreiing handler om å slå fast hvor grensene går og hvilke retter og plikter som finnes i 

et område (Ot. Prp. Nr. 57 (1997-98)). 

For å kunne fremme en rettsutgreiingssak må to vilkår være oppfylt (Austenå og Øvstedal 

2000:391 f.). Det må eksistere et sameie eller rettslig begrunnet sambruk mellom 

eiendommene i området og en rettsutgreiing må være nødvendig av hensyn til en rasjonell 

bruk av området. Kravskompetanse har grunneier og innehaver av evigvarende bruksretter. 

Som det fremgår av loven har også et reindriftsstyre eller utøver av reindrift kravskompetanse 

i slike saker. 

 

Hjemmelen for rettsutgreiing var tidligere plassert som § 2h, jordskiftesak. Dette medførte 

blant annet at tapsgarantien i § 3 a kom til anvendelse også i denne typen saker. 

Som et resultat av blant annet dette ble hjemmelen for denne typen saker flyttet til § 88 a etter 

resolusjon 18. des. 1998 nr. 1199. Helt siden det første gang kom et forslag om denne 

sakstypen på slutten av 1960-tallet har det vært argumenter for og mot. Dommerforeningen og 

Advokatforeningen er av dem som har vært mest kritiske. De har ment at det er prinsipielt 

uheldig at jordskifteretten som en særdomstol skulle få domskompetanse som er løsrevet fra 

primæroppgaven. Saker som blir fremmet som rettsutgreiing etter § 88 a tar ofte stilling til 

ordinære tingsrettslige tvister, det er derfor snakk om samme kompetanse som de ordinære 

domstolene. 

 

Bruksordning etter jordskiftelovens § 2c 

1. gi reglar om bruken i område der det er sambruk mellom eigedomar.  

2. gi reglar om bruken i område der det ikkje er sambruk mellom eigedomar, når 

jordskifteretten finn at det ligg føre særlege grunnar.  

3. gi reglar om bruken i område der det går føre seg reindrift etter lov 9. juni 1978 nr. 49 om 

reindrift §2.  Retten kan ikkje regulere tilhøva mellom dei som utøver slik reindrift. 
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4. gi reglar om bruken i personleg sameige i skogeigedom og i fjellstrøk som for storparten 

ligg over barskoggrensa når det ligg føre særlege grunnar. 

 

Nr. 1 gjelder der mer en èn eiendom har bruksrett i samme område. Områder der det 

foreligger et rettslig begrunnet sambruk. 

Nr. 2 hjemler bruksordning i områder der det ikke foreligger et rettslig begrunnet sambruk. 

Nr. 3 hjemler bruksordning i samiske tamreinsområder i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-

Trøndelag, Sør Trøndelag, og Hedemark. 

Nr. 4 gir hjemmel til å holde bruksordning i områder med personlig sameie. 

 

Stifting av lag ved jordskifte 

En bruksordningssak vil ofte innebære at det stiftes et lag av ulik karakter for å administrere 

den aktuelle bruken som er blitt fastsatt. Jordskifteretten har mulighet til å stifte lag som egen 

sak, eller i forbindelse med et større jordskifte. Beitelag og gjerdelag kan stiftes på denne 

måten.  

 

Beitelag: 

”Formålet er å organisere beiterettshaverne ved å gi regler om hvordan og når beite kan 

utøves, om beiteplantiltak, regler for sankekveer, foringsplasser, bortleie av beiterett osv. 

Laget vil kunne operere som talsorgan for de beiteberettigede i forhold til planmyndigheter 

med mer. Jordskifteretten fastsetter vedtekter og andelene for hver enkelt deltaker i eierlaget” 

(Landbruks- og matdepartementet 2004:16). 

 

Gjerdelag: 

”Et gjerdelag vil ha som formål å etablere og vedlikeholde gjerde. Normalt vil dette være et 

gjerde for beitedyr. Vedtaket om etablering av gjerde blir normalt gjort av jordskifteretten, 

men oppføring skjer i regi av laget. Framtidig vedlikehold blir laget sitt ansvar og regulert 

gjennom fastsatte vedtekter” (Landbruks- og matdepartementet 2004:16). 

 

Avløsning av bruksretter etter jordskiftelovens § 2g 

”Dele ein eigedom med tilhøyrande rettar etter eit bestemt verdiforhold”. 

 

Videre bestemmelser om hvilke retter som kan avløses og om kravet til avløsning finner man i 

§§ 36-40. I § 36 er det utfyllende nevnt hvilke evigvarende bruksretter som kan avløses, 
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herunder beiterett. Andre bruksretter en de som er nevnt i § 36 kan avløses hvis rettene er til 

hinder for et tjenelig jordskifte (§ 39). 

 

Den kanskje største oppgaven ved en avløsning er selve verdsettingen av det areal eller den 

rettighet som skal avløses og det areal eller den rettighet som skal gis i bytte. Deling av 

personlig sameie er aktuelt innenfor denne sakstypen. Virkeområdet for § 2 g er ikke klart, det 

eksisterer ingen veiledning som sier noe om hvilke eiendommer departementet har tenkt på i 

denne regelen (Austenå og Øvstedal 2000:43). 

 

Austenå og Øvstedal legger til grunn at regelen ikke kan tolkes løsrevet fra resten av § 2. 

Virkeområdet for bokstav g må etter deres mening derfor falle innenfor de rammene som § 2 

var tiltenkt. Det reises her også et annet spørsmål, om § 2 g gir hjemmel til å dele eneide 

eiendommer. Forfatterne kommer fram til at det er tvilsomt om § 2 g gir hjemmel for dette. 

 

2.9 Annen litteratur og debatter 

Formålet med dette avsnittet er å gi en kort redegjørelse for samfunnsengasjement, debatter 

og ”annen litteratur” innenfor temaet rettsforhold ved beite i utmark. Det gis eksempler på 

hvilket engasjement og holdninger interesseorganisasjoner, regjeringen, fylker, kommuner, 

beitebrukere og hytteeiere har.  

 

Regjeringen vedtok den 13.10.2005 ”Soria Moria – Erklæringen ”. 20 På side 20 i 

erklæringen uttaler regjeringen blant annet:  

 

”…Landbruket er mangfoldig og omfatter jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift, og den 

er viktig også for næringer som reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri…” 

   

”…Regjeringen vil: sikre et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. 

Strukturprofilen må styrkes, kanaliseringspolitikken skal opprettholdes og 

driftstilskuddsordningen gis en klarere distriktsprofil. Virkemiddelbruken må stimulere til økt 

beiting med husdyr for å kunne opprettholde et åpent kulturlandskap…” (Regjeringen 2005). 

 

                                                 
20 Soria Moria – Erklæringen: Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti og Senterpartiet 2005-09. 
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Landbruks- og matdepartementet 21 har vært år mange spørsmål knyttet til gjerde- og 

beiterett. De har derfor utarbeidet en enkel innføring for de sentrale bestemmelsene på dette 

området. De viser til gjerdeloven og beiteloven (Landbruksdepartementet 2001).  

 

Oppland fylkeskommune uttaler at ”…i forbindelse med den økte hyttebyggingen i 

fjellområdene i Oppland har det vært saker både i forvaltningen, i media og for domstolene 

som gjelder gjerder på og rundt hytteeiendommer. Sakene har vist at både blant hytteeiere, 

grunneiere og til dels også i forvaltningen er det noe uklarhet om hvordan regelverket skal 

forstås. Hva som er skikk og bruk kan det også være delte oppfatninger om, både når 

det gjelder om og når det skal gjerdes og når det gjelder hvordan gjerdene skal se ut. 

Særlig i den kommunale plan- og byggesaksbehandlinga har det blitt brukt tid på å finne fram 

til regler som er enkle, forståelige og som reduserer ressursbruken til fordel for saker som 

kanskje er viktigere tross alt…” (Oppland fylkeskommune 2002:2) 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved leder Geir Grosberg uttaler i en kronikk i Nationen 

(Nationen 2006) blant annet: 

 

”…Det har bestandig vært slik at gjør du en ting, så virker det inn på noe annet. Så også med 

den moderne buken av utmarksarealene. Nesten uten unntak ble utbyggingsområdene lagt til 

områder som tidligere hadde vært brukt til beite for husdyr. Dette fordi de hadde naturlig 

nærhet til bygdesamfunnene og at det fra før fantes noe av det vi på godt norsk kaller 

infrastruktur. Ut i fra dette kan vi enkelt si at beitedyra og de beiteberettigede ble de 

skadelidende i denne prosessen. Ettersom utbyggingen bredte om seg dukket også konfliktene 

opp. Konflikter mellom beitebrukere/beiteberettigede på den ene siden og kommuner, 

grunneiere, utbyggere og hytteeiere på den andre siden. Konfliktene kom til overflaten i første 

rekke fordi utbyggingene var igangsatt uten tanke på at området allerede var brukt av andre, 

nemlig beitedyra. Ved tidligere tiders utbygging ble konfliktene unngått ved at utbyggingene 

skjedde i et langt mindre omfang og mer spredt. Nå fikk vi utbygginger som for mange 

beslagla hele det området som garden hadde tilgang til når det gjaldt utmarksbeite, både 

geografisk og etter gammel hevdvunnen rett. Konfliktene er blitt mange rundt omkring i 

Norge og frontene mellom de forskjellige sidene er blitt skarpe og vonde. I mange tilfeller har 

de klart å splitte små bygdesamfunn…”.  

                                                 
21 Landbruks- og Matdepartementet het Landbruksdepartementet da dokumentet ble utarbeidet i 2001.  
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Lusætersaken 22 er et eksempel på en bruksordningssak innen beite som har fått stor 

oppmerksomhet av media, interesseorganisasjoner og blant beitebrukere og hytteeiere.  

 

”…Sel kommune sin talsmann i Lusætersaken, Ingrid Glesaaen liker dårlig utviklingen etter at 

Norges Miljøvernforbund med Kurt Oddekalv onsdag morgen rev gjerdet rundt hytta til Bjørn 

Emil Vinnan…” 

 

”…Bruk ikke de som har beiterett i området som skjold for selvtekt og hærverk, advarer 

gardbruker Magnar Leirflaten. Aksjonen er ikke noe uttrykk for det som er bygdafolkets syn. 

Vi tar sterk avstand fra framgangsmåten, sier Bygdeutvalgets formann Gustav Gunvaldsen. 

Det er skapt inntrykk av at det hersker ville tilstander i hyttefeltet. Det er slett ikke tilfelle… ” 

(GD 2002). 

 

Det ovenstående er med å belyse det engasjementet vi finner i forbindelse med gjerdehold og 

beitebruk. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Se sak nr 20/1995 Lusæter avsnitt 3.5. 
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3 Materiale 

3.1 Innledning 

For å få svar på problemstillingen som ligger til grunn for denne oppgaven, har vi valgt en 

fremgangsmåte som består av ulike metoder (se avsnitt 1.3). I dette kapittelet presenterer vi 

empirien vi har innehentet ved hjelp av intervjuer og datainnsamling.  

 

3.2 Bakgrunn for utvalg og gjennomføring av datafangst 

Ved valg av metode under intervjuene har vi valgt kvalitativ datafangst. Ved bruk av 

kvalitative metoder innhentes fyldige data om situasjoner, og øker det muligheten til å forstå 

atferd og situasjoner slik de oppfattes av dem som intervjues (Halvorsen 2003:80). Det 

motsatte av kvalitativ datafangst er kvantitativ datafangst. Fordelene med kvantitativ 

datafangst er at det er lettere å behandle dataene i ettertid. I vårt tilfelle var det vanskelig å 

gjennomføre intervjuene med kvantitativ datafangst fordi det var store variasjoner i erfaring 

hos informantene. Å følge et fast oppsett under intervjuet mente vi derfor var lite gunstig. I og 

med at vi ønsket å få mest mulig relevant informasjon ut av personene vi intervjuet fant vi ut 

at kvalitativ datafangst var bra. Vi hadde en oppfatning av hva vi søkte og valgte å tilegne oss 

kunnskapen ut i fra intervjuer med utvalgte informanter. Denne tilnærmingsmetoden kan 

minne om det Halvorsen (2003:79) omtaler som induktiv tilnærmingsmåte til temaet, men en 

stor forskjell er at vi hadde en oppfatning av hva vi søkte og hadde flere problemstillinger vi 

ønsket drøftet. Vi hadde et spørreskjema 23 som vi jobbet ut i fra, men lot informanten i stor 

grad styre intervjuet ut i fra hva slags erfaringer vedkommende hadde.  

 

3.2.1 Valg av informanter  

Valg av informanter har foregått i samarbeid med veileder, men det har underveis i prosessen 

dukket opp tips om personer vi burde kontakte. Vi har begrenset oss til personlige intervju 

med hovedvekt på informanter fra Østlandsområdet. Vi har lagt vekt på at utvalget av 

informanter ikke bør bli for stort, og at antallet må vurderes ut fra hva som er hensiktsmessig 

ut i fra oppgavens problemstilling og omfang.  

 

 

                                                 
23 Se vedlegg 3 og 4. 
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Følgende personer har blitt intervjuet: 

1. Akershus og Oslo jordskifterett, ved jordskiftedommerne Ove Flø og Harald 

Haraldstad. 07.03.06. 

2. Glåmdal jordskifterett, ved jordskiftedommer Arne Homb. 10.02.06. 

3. Sør-Trøndelag jordskifterett, ved jordskiftedommer Tore Bjørnbet. 17.02.06. 

4. Valdres jordskifterett, ved jordskiftedommer Olav Ranum. 06.03.06 

5. Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett, ved jordskiftedommerne Ivar Øygard 

og Olav Hauge. 02.03.06. 

6. Sel kommune, ved tidligere varaordfører Ingrid Glesaan. 16.02.06 

7. Øyer kommune, ved ordfører Ole Hageløkken. 16.02.06 

8. Geir Stenseth. Cand. jur. og dr.jur. Gjøvik 02.03.06 

 

Følgende personer blitt kontaktet via e-post og telefon: 

1. Indre Hordaland jordskifterett, ved jordskiftedommer Knut Skiple. Telefon 21.03.06. 

2. Lista jordskifterett, ved jordskiftedommer Arve Konstali. Telefon 22.03.06 

3. Nord-Troms jordskifterett, ved jordskiftedommer Øystein Nilsen 23.03.06 

4. Hafjelltoppen Velforening, ved representant 24. Telefon 08.03.06. 

5. Norges Huseierforbund, ved Geir Ekeland. Telefon 08.03.06. 

6. Norges Hytteforbund, ved juridisk konsulent Gunnar Svendsen. Telefon 08.03.06. 

7. Erling Skurdal, overingeniør landbruk. Telefon månedsskifte januar/februar. 

8. Oppdal kommune ved Gro Aalbu. Telefon 27.02.06.  

     

3.2.2 Forberedelse og gjennomføring av intervju 

Vi sendte tidlig ut en e-post med en kort presentasjon av oppgaven og tanken bak intervjuene 

til informantene. 25 Senere kontaktet vi dem pr. telefon og avtalte tidspunkt for intervju. I 

telefonsamtalen presiserte vi at e-posten var ment som et utgangspunkt for intervjuet. 

Samtlige informanter har blitt intervjuet på deres arbeidsplass.  

 

Vi startet intervjuet med å presentere oss selv, og takket for at vi ble gitt anledning til å møte 

vedkommende informant. Deretter gikk vi i gjennom oppgavens tema og problemstilling, og 

hva vi håpet på å få ut av intervjuet. Under denne type intervju var det en stor fordel å være to 

                                                 
24 Vedkommende ønsket ikke å bli gjengitt ved navn. 
25 Se vedlegg 1 og 2. 
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personer, fordi den ene kunne holde fokus på dialogen, og den andre kunne fokusere på å få 

notert seg det som kom ut av intervjuet. I gjennomsnitt brukte vi en og halv time pr. intervju. 

Etter at intervjuet var ferdig skrev vi et referat. Referatet sendte vi tilbake til informanten pr. 

e-post med oppfordring om å lese gjennom og ”godkjenne” innholdet. Årsaken til dette er at 

vi har valgt å ikke anonymisere intervjuene, samt at vi fikk en kvalitetssikring av referatet. Vi 

mener også at en anonymisering ville svekket oppgaven, fordi det er vesentlig for leseren å 

vite hvor de ulike sakene er fra, og kunne se på en eventuell ulik håndtering av konflikter fra 

sted til sted. Med unntak av en person synes informantene det har vært greit.  

 

3.3 Intervjuer 

Nedenfor er det referat fra intervjuene. Det er ikke benyttet et fast oppsett for gjengivelsen av 

intervjuene. I stor grad er de gjengitt slik de ble nedskrevet under intervjuet. Hensikten er at 

leseren skal få et inntrykk av hva slags erfaringer og synspunkter de ulike fagpersonene har. 

Vi har valgt å ikke presentere intervjuene tematisk fordi informantene hadde svært ulik 

bakgrunn og kompetanse innen temaet. Det er viktig å være klar over at referatene fra 

intervjuene bare kan sees på som tendenser i praksis. 

 

3.3.1 Jordskiftedommere 

 
Referat: Tore Bjørnbet, jordskiftedommer Sør-Trøndelag jordskifterett.  

Saker: Sør-Trøndelag jordskifterett, sak nr. 29/1992 Lufall, Sør-Trøndelag jordskifterett sak 

nr. 15/ 1994 Sandvik/ Balstad, Sør-Trøndelag jordskifterett, sak nr. 25/1996 Berget, Sør-

Trøndelag jordskifterett, sak nr. 44/ 1998 Midtre Orkland, Sør-Trøndelag jordskifterett, sak 

nr. 28/2002 Rennebu og Sør-Trøndelag jordskifterett sak nr. 41/ 2004 Halsaunet. 

 

Bjørnbet forteller at de har saker med gjerde- og beiterett i hele Sør-Trøndelag, og at de ofte 

er i befatning med denne type saker.  

 

”Det er mange spørsmål om gjerder og rettigheter knyttet til dette fra grunneiere, 

beitebrukere, landbrukskontor og kommuner. Særlig utpå bygdene er det mange konflikter 

knyttet til denne typen sak. Spesielt gjerder mellom innmark/utmark på grunn av 

nedleggelse/opphør av gjerde. For ca 30 år siden, hadde så å si alle dyr på beite. I dag er det 
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kun noen få som har beitedyr. Dette medfører at folk har mindre forståelse for behovet av 

gjerdehold mellom innmark/utmark.” 

 

Bjørnbet mener at jordskifteretten står friere hvis partene krever bruksordning etter 

jordskifteloven, istedenfor gjerdeskjønn etter gjerdeloven. Dette begrunner han med at det er 

mer hensiktsmessig med sams tiltak etter jordskifteloven, enn for eksempel å holde et 

gjerdeskjønn.  

 

”Det er lettere for en part ”å slå seg vrang” ved et skjønn. Vi ser at mange advokater heller 

foretrekker skjønn. Kravskjemaet til jordskifteretten burde vært tydeligere på dette området. 

Folk krysser av for gjerdeskjønn, fordi det er det eneste de finner om gjerde. Det burde vært 

mer utdypende forklart hva sams tiltak går ut på.  

 

Gjerdeskjønn kan være en hemsko for å finne de gode løsningene. Man står mye friere i sams 

tiltak saker enn ved skjønn. Kan tenke mer helhetlig, å få til en bedre løsning. I vårt distrikt er 

gjerdeskjønn etter gjerdeloven allikevel sjelden i bruk. Vi har hatt dommer på om det er felles 

beiterett eller ikke.  

 

Etter det ble slutt med utmarksslått medførte dette at det ble slutt med sæterdrift. Det ble felles 

beitebruk, og ingen opprettholdt den originale eiendomsgrensa med gjerde mellom 

eiendommen. Noen sluttet med sau, mens naboen begynner stort med sau. Problemet oppstår 

når sauen slippes inn på det opprinnelige fellesbeite og inn på eiendommen til en som har 

slutter med sauehold. Vedkommende som har sluttet med sitt husdyrhold mener at han ikke 

har noe behov for å være med på gjerdehold på grunn av at han sluttet med sau. Dette er en 

typisk oppstart til mange konflikter. Noen gjerdesaker blir avvist på grunn av § 3a. Vi har hatt 

flere saker som ble ordnet minnelig/forlik. Gjerde og beitelovgivning er ikke godt tilpasset 

dagens beitebruk. Før utøvde alle beitebruk, nå er det ofte bare en som utøver beitebruk. 

Kommunen sine reguleringsplaner er veldig enten eller. Kan gjerde inn, eller kan ikke gjerde 

inn.” 
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Referat: Ove Flø og Harald Haraldstad, Akershus og Oslo jordskifterett. 

Sak: Akershus og Oslo jordskifterett, sak nr. 37/1997 Vestmarka. 

 

Flø og Haraldstad informerte oss om at de har et beskjedent grunnlag og liten praktisk 

erfaring når det gjelder saker om beitebruk og gjerdekonflikter. Jordskifteretten har til 

behandling en sak om beiteordning i Vestmarka (sak 37/1997 Vestmarka), ellers har de lite 

saker av ”vår” karakter i sitt distrikt. De har ikke hatt rene gjerdeskjønn.   

 

På spørsmål om hva som bør inn ved revisjon av jordskifteloven mener Flø blant annet at 

tvml § 54 ”rettslig interesse” bør vurderes i forbindelse med det pågående 

jordskiftelovarbeidet. 

 

Videre mener de at jskl § 23 ”midlertidig bruksregel” bør vurderes også å omfatte 

prøveordninger. 

 

Vi viste til Olav Ranum sin ”80 %-løsning” (se referatet under). De mente Ranum hadde et 

godt poeng. ”Det er viktig å tenke på det praktiske liv. Det hjelper lite å lage gode teoretiske 

løsninger, som ikke fungerer i praksis.” 

 

De poengterte kostnad/nytte vurderinger. For eksempel: ”Bevare kulturlandskapet. Bør 

beitedyrs innvirkning på vedlikehold av kulturlandskapet vektlegges som en nytte?” 

 

Referat: Olav Ranum jordskiftedommer, Valdres jordskifterett.  

Saker: Valdres jordskifterett, sak nr. 7/1999 Lunde, Valdres jordskifterett, sak nr. 18/1996 

Ulslykkja sameie, Vadres jordskifterett, sak nr. 4/2001 Sørum, Valdres jordskifterett, sak nr. 

12/ 1995 Åstad, Valdres jordskifterett, sak nr. 9/1999 Rødalen og Nord Gudbransdal 

jordskifterett, sak nr 20/1995 Lusæter. 

 

Ranum forteller oss om Lusætersaken:  

”Det var innbyrdes konflikter mellom personer i landbruket, ikke bare mellom beite/hytte. 

Situasjonen var mer nyansert en det som har blitt presentert i media. Vi benyttet Yngve 

Rekdal som sakkyndig når det gjaldt beitevurderinger-bonitering i saken. 
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Hele hytteområdet bestod av totalt 170 tomter, 30 av disse var inngjerdet på det tidspunkt 

saken ble fremmet. Hytteeierne ble pålagt å betale kr 1000,- pr. tomt, totalt kr 170 000,-. 

Denne summen skulle være kompensasjon for avløst beiterett og ble ført tilbake til beitelaget 

der pengene skulle benyttes til beitetiltak i området. Summen ble vurdert ut fra et ”fritt 

skjønn”. Summen ble akseptert av partene med unntak av noen få. 

Forening av ulike interesser var også et moment: Vi åpnet for at hytteeiere kunne hogge ved i 

utvalgte områder, dette er positivt for beitebruken: hindrer gjenngroing og bidrar til 

kultivering av beitearealene. 

 

Det ble gitt mulighet til å gjerde inn maksimalt 500 m2 uavhengig av tomtestørrelse. 

I de mange reguleringsplanene for området foreligger det ikke bestemmelser om gjerdehold. 

Av et totalt beiteområde på omkring 15000 daa. var omkring 30 daa inngjerdet. Det kan 

reises spørsmål om dette medførte en reell begrensning i mulighetene for beite i området.” 

 

Ranum informerer oss generelt om beitebruk og gjerdehold: 

 

Avklaring av beiterett: 

”Avklaring av beiterett er ikke nødvendig i alle saker. Det samme gjelder spørsmålet om et 

område ligger til sameie eller ikke. Ofte vil en rasjonell bruk av området være mulig 

uavhengig av om beiteretten blir avklart eller ikke. Dette har sammenheng med at det ofte er 

tilstrekkelig beiteressurser i de fleste områder.” 

 

Gjerde og beitelovgivning: 

”Tidligere har lovverket avspeilet bruken. Det har eksistert en balanse i landbruket og en 

felles nytte av gjerdehold. Dette har forandret seg betraktelig. Selv om lovverket ikke uten 

videre pålegger innmarkseier gjerdeplikt mot utmark har dette mer eller mindre vært en 

tradisjon i mange områder.” 

 

Gjerdeskjønn: 

”Det er ikke mange gjerdeskjønn i jordskifterettene. Saker som kunne gått som skjønn løses 

gjennom andre sakstyper. I bruksordningssaker trenger man ikke løse alle problemer 100 %. 

Ofte kan det være like godt med 80 % løsninger med tanke på saksomkostningene. Argumentet 

mitt er at man kan leve med noen små problemer hvis man langt på veg har bedret 
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situasjonen på en billig måte. Å pålegge parter kommunikasjon kan ofte være et viktig bidrag 

til å løse konflikter.” 

 

Prøveordning: 

”Bruken av prøveordning vil ofte være et godt hjelpemiddel for å avklare hvilke problemer 

som er de viktige og hvordan de kan løses. Det er ikke noe i veien for at man benytter 

prøveordning over flere år og på denne måten nærmer seg en ideell løsning. Gjennom 

prøveordning vil man finne ut hvordan regler virker i praksis. Tilsyn med beitet og 

kommunikasjon mellom partene er viktig for at dette skal virke etter sin hensikt.” 

 

Beitetekniske spørsmål: 

”Det er viktig med dialog og medvirkning fra partene. De må føle at de har en del i prosessen 

og kan bidra med sin fagkompetanse.” 

 

Om bestemmelser i bruksordningssaker: 

”Det er viktig å ikke detaljregulere bruken i for stor grad. Reglene må være så fleksible at de 

som skal leve med dem skal kunne tilpasse seg endrede bruksforhold og situasjoner. 

En viktig hensikt med bestemmelser om beitebruk er å hindre at beitelovens bestemmelser ikke 

kommer til anvendelse. Jussen løser ikke nødvendigvis alle problem. Hjemmel for vedtak er 

viktig, men bruk likevel jussen med omhu. Det er viktig at hjemmel både kan være hjemmel i 

lov men også enighet mellom partene. En bruksordning er å anse som en blankofullmakt der 

jordskifteretten kan benytte de virkemidler som fører fram til en best mulig løsning.” 

 

Hytteområder: 

”Ved nyanlegg burde hele hyttefelt bli gjerda inn, bestemmelser om etablering og vedlikehold 

bør avklares i reguleringsbestemmelsene. Finansiering og vedlikehold av gjerde må sikres før 

utbygging igangsettes. Det er viktig å avdekke mulige konflikter og problemer i forkant av 

utbygging. Inngjerding av enkelthytter har flere bakdeler; dyr kan komme inn men ikke ut av 

en inngjerding og på denne måte omkomme av mangel på mat og vann.  

 

Etablering av gjerde bør gjøres med bakgrunn i hvor dyrene har sine naturlige tråkk. Arealer 

omkring hytter blir ofte tidlig grønt. Ofte blir arealer sådd med gras omkring hyttene. Dette 

medfører uheldige beitevaner. Tiltak bør gjøres for å lede dyrene inn i de gode beiteområdene 

som ikke er i umiddelbar nærhet til hytter. 
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Vederlag for avløst beiterett på et område tilbakeføres til det resterende beiteområdet til bruk 

i beitefremmende tiltak. 

 

Å gi regler i reguleringsplanene om gjerdehold er vel og bra, men dette løser ikke 

nødvendigvis de grunnleggende problemene. At man ikke har åpne konflikter og tvister betyr 

ikke nødvendigvis at det ikke eksisterer misnøye og uheldige situasjoner.” 

 

Referat: Ivar Øygard og Ola Hauge, Vest Oppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett  

Sak: Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett Sak nr.: 17/1969  

 

”Siden 1999 har vi hatt få gjerdeskjønnsordninger. Kun 1-2 stk.”  

 

Hauge og Øygard har en oppfatning av at konflikter omkring beiterettigheter ofte har en 

bakenforliggende årsak. I situasjoner der noen får mulighet til utbygging av hytter, og noen 

ikke oppstår det ofte tvist/ konflikter om beiterett. 

 

Spørsmål om verdiberegning av utmarksbeite reiser en rekke problemstillinger. Bonitering i 

seg selv er ikke et problem, det er spørsmålet om beiteretten har en reell verdi for den aktuelle 

eiendommen som er vanskelig. Ved avløsning av beiterett har det blitt mindre vanlig å gi 

grunn i bytte. Pengevederlag er det mest brukte. Ofte vil det ved avløsning av beiterett være 

problematisk å finne arealer som kan gis i bytte mot beiterett. 

 

De mente at dagens gjerde og beitelovgivning ikke er i ”pakt med tiden”. 

”Hva hvis man snudde beite og gjerdelovgivningen på hodet og opphevde vokterplikten. Hver 

enkelt grunneier måtte gjerde sitt areal hvis han ikke ønsket husdyr på eiendommen. 

Spørsmålet om avløsning av beiterett eller ikke kan være problematisk. Avløsning kan være 

den beste løsningen i dagens situasjon men medføre problemer i framtiden.” 
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Referat: Arne Homb, Glåmdal jordskifterett.  

Sak: Glåmdal jordskifterett, Sak nr. 32b/1991 Holmen og 4b/1994 Kongsgården. 

  

Homb forteller at Glåmdal jordskifterett ble opprettet hovedsakelig med tanke på 

skogskiftesaker. 

 

Homb oppfattet det slik at de fleste skogeiere så på beite i skog som en fordel, med tanke på 

at småfe bidrar til å holde lau-vegetasjon nede. 

 

Av rene gjerdeskjønn har Glåmdal jordskifterett kun hatt ett. 

Øvrige gjerdespørsmål hadde blitt behandlet som en del av større jordskifter. 

 

Homb nevnte at det i Grue kommune var en konflikt mellom elgjegere og beiterettshavere. 

Påstanden var at store mengder sau på beite i området gjorde at elgen trakk seg vekk. 

 

Homb hadde en følelse av at dommer gitt i favør av beiteinteresser gikk motsatt veg i de 

tilfeller de ble anket til lagmannsretten. Han understreket at dette var en oppfatning og ikke 

noe som var basert på faktiske tall. 

 

3.3.2 Fagpersoner utenfor jordskifteretten 

 

Referat: Geir Stenseth advokat. Cand. jur. Gjøvik 02.03.2006 

Stenseth var i perioden 2001–2005 universitetsstipendiat ved Institutt for privatrett, 

Universitetet i Oslo, hvor han jobbet med doktoravhandlingen Almenningens janusansikt. En 

sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark.  

 

Stenseth forteller: 

”Hvis du har et bruk som uten dyr, har du ingen fordeler av gjerde, bortsett fra å holde 

andres dyr ute? Her er kostnad/nyttevurderingen en hovedproblemstilling. Hvis det ikke er 

nytte etter gjerdeloven, så er det etter lex speciales prinsippet etter jordskifteloven. Mitt 

synspunkt: Ikke et relevant moment om han får dyr inn på eiendommen.” 
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På spørsmålet om det er best med gjerdeskjønn, eller bruksordning svarer Stenseth:  

”Bedre – dårligere rent juridisk? Eller bedre – dårligere for jordskifte for partene etter 

saken, eller for samfunnet? Her må man spesifisere spørsmålet! For å gi svar på et slik 

spørsmål må man foreta en verdsetting. Normative styrken av begrepet eiendomsretten. Flytte 

retter fra en part til en annen. Man må ta stilling til dette før man svarer på det. Jurister og 

jordskiftekandidater har forskjellig utgangspunkt og tankeganger. For en jordskiftekandidat 

føles det nok bedre med en bruksordning. Det er viktig å være klar over historien til 

jordskifteverket. Historisk sett skal de få til gode løsninger. Dette ligger i ryggmargen på hele 

jordskifteverket. De har blitt mer og mer en domstol med årenes løp.” 

 

På spørsmålet: Vi har den forståelsen at noen beitebrukere oppfatter en dom som har gått i 

deres favør fra jordskifteretten, blir anket til lagmannsretten hvor utfallet går i favør 

motparten. Tror du det er noe i dette?  

”Jeg har et for spinkelt grunnlag til å uttale meg til problemstillingen. Men med min følelse 

og synsing er svaret ja. Det er nok en oppfatning blant jordskiftekandidatene at det er en 

fordel at utmarka blir benyttet til beiting. Ser man nøyere på dette vil man nok muligens se at 

det gir et grunnlag til å slutte seg til at det er noe i det.” 

 

Stenseth illustrerer det hele med en allegori:  

”Tenk deg at bilen din ikke starter en dag. Naboen kommer kjørende forbi og du spør om å få 

sitte på. Naboen sier nei. Du tar saken til jordskifteretten. Jordskifteretten argumenterer med 

at det vil være en felles nytte, og ingen lider tap over at du sitter på. Du når fram med saken. 

Naboen anker saken til lagmannsretten. Lagmannsretten sier at du ikke har noen rett til å 

sitte på, hvis naboen ikke vil, og du taper saken.” 

 

Vi lurer på hvordan Stenseth ser på håndtering av utmarksrettigheter i domstolssystemet. 

”Rettigheter har et relativt preg. Vi kan ikke si om jordskifteretten tar feil eller ikke. Det må 

foretas en verdivurdering. Dette tør man ikke ta tak i Landbruk og Matdepartementet. Internt 

i landbruksmiljøet er det heller ingen fasit. Det kommer an på om man ser det fra for 

eksempel en småbruker, eller en storbonde sitt synspunkt. Rent juridisk sett er det ikke noe 

problem å lage gode nok lover rent rettsteknisk. Problemet er at man må ta stilling til hvilken 

lovgivning man vil føre. Høyesterett avsa dom om at personer under 16 år har rett til gratis 

fiske på annen manns grunn, og at dette ikke er i strid med Grunnlovens § 105.  Setter man 

dette på spissen kan man si at man vil ha ungdom under 16 år til å bli mer interessert i 
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landbruk. Skal man la de få sette poteter gratis i annen manns grunn? Høyst sannsynlig ville 

svaret vært nei. Men fiske på annen manns grunn? Ja! 

 

Rettigheter faller ikke bort i det juridiske miljø. Parkerer du bilen din på gardsplassen som 20 

åring, så eier du den fortsatt som 80 åring også.”  

 

Referat: Ola Hageløkken, ordfører Øyer kommune 

 Hageløkken hadde ikke for hånden konkrete tall for kommunen men opplyste at kommunen 

var en stor beitekommune. Mye sau men også en del storfe. 

 

”Øyer kommune har ikke regulert hytteområder over tregrensen. Områdene for utbygging av 

hytter er konsentrert til Hafjell-området. 70 % av utmarksarealene i kommunen ligger til 

statsallmenning og blir administrert av fjellstyret. Den øvrige utmarka består for en stor del 

av mange små eiendommer, men også arealer som ligger i bygdeallmenning. Beiteretten i 

utbygde hytteområder er ikke avløst. Det er gitt regler for gjerdehold i reguleringsplane for 

det enkelte hyttefelt. Reguleringsplanen er på dette området meget presis i sitt innhold; 

Gjerde ikke tillatt. I reguleringsplanene for de første hytteområdene i tilknytning til Hafjell 

ble det ikke gitt bestemmelser om gjerdehold. Hageløkken mente at noe flaks hadde bidratt til 

at det ikke hadde oppstått konflikter i forbindelse med dette. Antall dyr på beite i de områdene 

som er utbygd til hytteformål har ikke endret seg vesentlig.” 

 

Hageløkken opplyste at det ikke hadde vært en eneste rettssak knyttet til beite og gjerderett i 

forbindelse med utbygging av Hafjell-området, og de hadde kun hatt en større konflikt knyttet 

til beite: Sak mellom beitebrukere fra Øyer og beitebrukere fra Ringsaker. Konflikt om 

beiterett i fjellet. Sau fra Ringsaker trakk over til Øyer. Beiterettshavere i Øyer mente at 

beitebrukere fra Ringsaker ikke hadde beiterett i det aktuelle området. Saken ble først søkt 

fremmet for jordskifteretten men avvist. Hageløkken mente at hytteeierne ikke så det som en 

ulempe på eiendommen at det ikke var tillatt å sette opp gjerde. Forbudet ble respektert.  

 

Beitebruken i kommunen er organisert gjennom lokale beitelag. Beiteretten både i private 

områder men også i allmenningen har en fordeling av antall dyr på beite basert på gamle 

skylddelinger (antall dyr på beite svarer til antall dyr et bruk har mulighet til å vinterfôre). 

Hageløkken forteller videre at Øyer kommune har utarbeidet en beitebruksplan for 

kommunen, og mener beitebruksplaner er et fint virkemiddel for å tydeliggjøre beitenæringas 
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interesser. På den måten kan man forebygge konflikter. Utbyggingen av Hafjell medførte 

betydelig mer trafikk i utmarka, og man måtte sette fokus på å innskjerpe båndtvang i hele 

beiteperioden. Flere ammedyr på beite kunne skape uheldige situasjoner mellom hundeeiere 

og husdyr (storfe kan gå til angrep på hund og eier). 

 

”Så å si samtlige gårdsbruk i Øyer har sæter med beiterett på fjellet (i statsallmenningen). I 

teorien kan sæteretten opphøre etter 20 år uten beitebruk. I praksis er det nok at man har 

noen få sauer på sæterbeite i løpet av denne 20 års perioden for å kunne opprettholde retten. 

At bruk mister sæterretten skjer ikke i praksis. Felles sæter for melkekyr finnes ikke i 

kommunen. 

 

Fra omkring 1960-tallet var det en storstilt nydyrking av gras eng i områder over 800 moh. 

Disse arealene er fortsatt i bruk, både gjennom slått og som beitearealer. Brakklegging av 

oppdyrkede arealer har så å si ikke forekommet. 

 

Oppføring av sætrer i statsallmenningen var på sitt mest intense i perioden 1800 – 1920. 

Fjellstyret har en liberal holdning til oppføring av nybygg i tilknytning til sætrene. Skogen 

som er en del av statsallmenningen administreres av bygdeallmenningen. Arealer som 

administreres av fjellstyret gjelder kun områder over tregrensen. Det eksisterer full politisk 

enighet i kommunen om forvaltning av fjellområdene. Det har blitt etablert et frivillig vern av 

de indre fjellområdene fra kommunen og fjellstyrets side.” 

 

Ingrid Glesaan. Tidligere varaordfører i Sel kommune. 

Glesaan informerer om Lusætersaken: 26 ”Kommunen ønsket å holde en lav profil, fordi de 

ikke ville egge opp stemningen. De ville ikke profilere seg gjennom media. Kommunen kjente 

seg ikke alltid igjen i det som ble skrevet om saken i media. 

 

I begynnelsen av saken hadde ikke kommunen noen advokat til å representere seg, men etter 

hvert som saken gikk ble det behov for det.  

- Saken er 10-15 år gammel (rettsaken om beiterett startet i 1987), med lang forhistorie.  

- Kommunen solgte områder til hyttetomter og tilleggsjord.  

- Inngripen i beiteområder i forbindelse med hytteutbyggingen. Noen fraskrev seg retten.  

                                                 
26 Nord Gudbransdal jordskifterett. Sak nr 20/1995 Lusæter 
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- Samlet område for hytteområdet er 970 daa.  

- Det er gode muligheter for ferdselsårer mellom hyttene.  

- Ingen tillatelse til gjerder, men de opprinnelige hyttene hadde rett til å sette opp gjerde. De 

nye ikke.  

- Beiteretten var ikke avløst da hytteutbyggingen startet. 

- Problemet/konflikten gikk på beite- og gjerde. Mange ønsket gjerde rett utenfor hytta. Det 

var konflikter i forbindelse med vedlikehold av gjerde.  

- Sel kommune hadde ingen bestemmelser om gjerder i kommuneplanen, men de innså etter 

hvert at det var behov for gjerder. Hytteeierne ville ha gjerder, men beitebrukerne ville ikke 

ha det.” 

 

Glesaan forteller at det var utfordringer mellom hytteutbygging og landbruket. Kommunen 

ville beholde og satse på begge deler. De ville satse på landbruk, men samtidig satse på 

turisme. Hun mener det er for enkelt å uttale at det var en interessekonflikt. I forkant av saken 

var det mange saker som lå å ”småulmet”, og blusset opp i forbindelse med rettsaken.  

 

3.4 Prinsipp for gjennomgang av rettsbøker  

Rettsbøker fra jordskifteretten er vanskelig tilgjengelig i forhold til rettsavgjørelser tatt av de 

ordinære domstolene. Dette skyldes at rettsavgjørelser tatt av de ordinære domstolene i stor 

grad blir lagt ut på Lovdata eller blir publisert i Rettens gang og Norsk rettstidende. 27  

 

Rettsbøkene skal etter vi erfaring legges ut på Lovdata med virkning fra januar 2006. 28 I 

oppgaven er en del av problemstillingen å undersøke hvordan jordskifterettene kan bidra som 

problemløser. Det er viktig å ta for seg relevante rettsbøker fra jordskifteretten for å drøfte 

denne problemstillingen. I forbindelse med intervjuene har vi fått tak i de fleste rettsbøkene. 

                                                 
27 Lovdata: Elektronisk database hvor det er samlet rettsavgjørelser, rundskriv, uttalelser, vedtak, regelverk og 
forarbeider. De fleste tingsrett- og lagmannsrettavgjørelser som ikke blir anket legges inn i Lovdata, samt noen 
avgjørelser fra jordskifteoverretten. Samtlige Høyesterettsdommer legges inn i Lovdata. Fram til 2006 var det 
ikke lagt ut rettsbøker fra jordskifterettene i Lovdata. Rettens Gang: Et utvalg av dommer fra lavere in Norsk 
rettstidende: Høyesterettsavgjørelser. De fleste aktuelle dommene fra Rettens Gang og Norsk rettstidende ligger 
nå på Lovdata.   
28 Vår erfaring basers på uttalelser fra flere jordskiftedommer. Jordskifterettene ble fra og med 1.1.2006 
underlagt Domstolsadministrasjonen og det vil være naturlig og hensiktsmessig med en felles database. 
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Rettsbøkene fra Lista jordskifterett og Indre Hordaland jordskifterett har vi fått tilsendt etter 

samtale per telefon 29.  

 

Vi har valgt å bruke store ressurser på en gjennomgang av rettsbøkene. Under avsnitt 3.5 har 

vi presentert hver enkelt rettsbok. Referatene har til hensikt å framstille rettspraksis på en 

kortfattet måte, samtidig som vi legger vekt på å trekke erfaringer og konklusjoner. 

 

Vi har brukt følgende mal ved arbeidet med alle rettsbøkene: 

 

• Navn på jordskifteretten 

• Sak nr: 

• Dommer: 

• Saken gjelder: Sakstype og hvordan den ble løst   

• Sakens innhold: En gjennomgang av sakens innhold 

• Kommentar: Vi framhever hva som er spesielt for saken, og ytrer noen personlige 

oppfatninger 

• Skisse: Der vi mener en skisse kan være med på tydeliggjøre problemstillingen  

 

3.5 Referat fra rettsbøker fra jordskifteretten 

 

1. Sør – Trøndelag jordskifterett, Sak nr. 28/2002 Rennebu 

2. Frostating Jordskifteoverrett, Sak nr. 4/2004, anke over sak 28/2002 

3. Sør – Trøndelag jordskifterett, Sak nr. 44/ 1998 Midtre Orkland, Orkdal 

4. Sør-Trøndelag jordskifterett Sak nr. 41/ 2004 Halsaunet, Åfjord kommune 

5. Sør – Trøndelag jordskifterett, Sak nr. 25/1996,Berget i Rissa 

6. Sør-Trøndelag jordskifterett Sak nr. 29/1992, Lufall 

7. Sør – Trøndelag jordskifterett Sak nr. 15/ 1994, Sandvik/ Balstad i Selbu 

8. Akershus og Oslo Jordskifterett Sak nr. 37/ 1997 Vestmarka 

9. Glåmdal jordskifterett Sak nr.: 32b/1991 Holmen og 4b/1994 Kongsgården 

10. Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett Sak nr.: 17/1969  

                                                 
29 Vi har vært i kontakt med Nord-Troms jordskifterett med forespørsel om rettsbøker med aktuelt innhold, men 
de hadde hatt få saker av betydning og relevans for oss.  
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11. Nord Gudbransdal jordskifterett Sak nr 20/1995 Lusæter 

12. Valdres jordskifterett Sak nr. 12/1995 – Åstad m.fl. i Vestre Slidre kommune. 

13. Valdres jordskifterett Sak nr. 9/1999 – Rødalen 

14. Valdres jordskifterett Sak nr. 7/1999 Lunde 

15. Valdres jordskifterett Sak nr. 4/2001 Sørum 

16. Valdres jordskifterett Sak nr. 18/1996 Ulslykkja sameie 

17. Lista jordskifterett Sak nr. 6/1999 – Årikstad 

18. Eidsivating jordskifteovverett Sak nr. 5/1997 Nykire 

19. Voss jordskifterett Sak nr. 8/1987 Opheim 

 

Sak 1 

Sør-Trøndelag jordskifterett 

Saknr. 48/2002 Rennebu 

Dommer: Sigurd Klepp 

 

Saken gjelder: 

Beiteordning, fellestiltak og sperregjerde. Rekvirentene hadde søkt saken fremmet som både 

bruksordning, skjønn etter servituttloven og rettsutgreiing. Saken hadde 73 parter og ble løst 

med et kortere sperregjerde som medførte at beitebruken kunne videreføres. Det ble 

gjennomført felles beitebruk i medhold av jskl. § 2c, 2. punktum. I medhold av jskl. § 2e ble 

beitelagene gitt anledning til å oppføre et gjerde med standard sauenetting og strømførende 

tråd på toppen. 

 

Sakens innhold: 

Bakgrunnen for saken var at beitedyr kom uhindret inn i et område der det var stor fare for 

ulykker både i forhold til folk og dyr ved at de fritt kunne forsere både E6 og jernbane. 

Dyrene kom fra ei bygd til en annen. I tilegg ble det påstått at beitedyrene gjorde stor skade på 

innmark i samme område og at beitdyrene gjorde forholdene ugunstig for besøkende ved en 

campingplass. Det eksisterte ikke tilstrekkelig inngjerding mot storfe på innmarka. 

Det ble oppgitt at ca. 400 storfe og 700 sau beitet i området. Ønsket fra rekvirentene var å 

etablere et sperregjerde som både ivaretok storfe og sau slik at dyrene kunne beite uten fare 

for seg selv eller mennesker. Det eksisterte en varierende grad av sambruk i beitet mellom 

ulike eiendommer i området også i form av beitelag. Det hadde tidligere vært gjort forsøk på 

finne fram til løsninger mellom de ulike brukerne uten at dette hadde lyktes. Årsaken til dette 
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har blant annet ligget i at den ene grupperingen mener at det ikke eksisterer noe sambruk i 

området. Det ble i saken skissert to mulige løsninger på problemet. Den ene var å etablere et 

sperregjerde på omkring 10 km som ville skille de to beiteområdene/ bygdene. Et slikt gjerde 

hadde blitt etablert på 1800 tallet men var i dag ikke eksisterende. Et slikt gjerde ville 

forholde seg til den rent formelle beiteretten i området. Den andre muligheten var å etablere et 

sperregjerde på en kortere strekning, ca. 800 meter som ville hindre dyrene å trekke på dyrket 

mark, veg og jernbane. Denne løsningen ville medføre at dagens beitebruk i området kunne 

føres videre. 

  

Etter at saken ble fremmet vedtok retten en midlertidig ordning lik den som er beskrevet i 

alternativ to. Midlertidig sperregjerde ble satt opp. Retten vedtok senere en bruksordning der 

det ble etablert et felles bruksområde for utmarksbeiting. Alle eiere i området fikk rett til å 

slippe dyr på beitet. Det ble også vedtatt et fellestiltak der den ene parten fikk rett til å oppføre 

et sperregjerde likt det midlertidige gjerdet som hadde blitt etablert tidligere. 

 

Kommentar: 

En av hovedreglene i beiteloven er den enkelte dyreeiers vokterplikt i § 6. En streng tolkning 

av denne loven ville medføre at beite i områder der det ikke er rettslig sambruk mellom 

eiendommene ville være umulig på grunn av kostnader med gjerdehold. Sitat fra rettsboken s. 

38: ”En er derfor av den oppfatning at jordskiftelovens § 2 c 2. punktum om bruksordning for 

områder der det ikke er rettslig sambruk, og tilsvarende bestemmelsene i § 2e om etablering 

av fellestiltak når det foreligger positiv nytte knyttet til tiltaket for de involverte, går utenpå 

voktingsbestemmelsen i beitelovens § 6. Med mindre ville bestemmelsene i jskl. § 2 være 

henimot en nullitet i den praktiske hverdag”. En annen problemstilling som er lagt fram av 

partene er forholdet til jskl. § 1 1. punktum. Flere parter mener at det ikke er grunnlag for å 

trekke dem inn i saken da deres eiendommer ikke på noen måte er vanskelig å utnytte etter 

”tid og tilhøve”. En avveining i saker som omhandler bruksordning er utstrekningen av 

skiftefeltet, og i hvilken grad en bruksordning kan gjøres indirekte gjeldende for eiendommer 

som ikke er gjort til parter saken. I sammenheng med dette vil det også være et spørsmål om 

hvor stor grad enkelte kan bli tilkjent rettigheter eller ”muligheter til bruk” i forbindelse med 

en bruksordning uten at vedkommende rettighetshaver får vederlag for dette. Er argumentet 

om at vedkommende rettighetshaver ikke benytter seg av rettigheten eks. beiterett nok til at 

han ikke har rett til vederlag? 
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Skisse: 

Jordskifterettens så saken slik at det var to alternativer til løsning på problemet. Alt. 1 

sperregjerde som fulgte gammel gjerdetrase og var i samsvar med den rent rettslige 

situasjonen i området. Dette alternativet mente retten ville bli uforholdsmessig kostbart da 

man måtte gjerde omkring 10 km i utmark. Alt. 2 sperregjerde over kortere strekning, 

omkring 800 meter, som ville medføre at dagens beitebruk kunne videreføres. Alt. 2 ble 

vedtatt av retten samtidig som det ble vedtatt en bruksordning slik at alle eiere fikk felles 

beiterett i det området som nå ble avgrenset. 

 

 
Figur 5. Sak 1. Sperregjerde (Grønning og Haug). 
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Sak 2 

Frostating jordskifteoverrett 

Sak nr. 4/2004, Igla Gynnilda beitelag 

Dommer: Magne Reiten 

 

Saken gjelder: 

Anke over jordskiftesak nr. 28/2002 ved Sør-Trøndelag jordskifterett. 30 De ankende parter 

mente at jordskifterettens skjønnsmessige vurderinger i forhold til jskl. §§ 1 og 3a var feil 

samt at jordskifterettens skjønn i forhold til jskl. § 2c nr. 2 var mangelfull. Sentralt stod 

vurderinger etter § 1, om en eiendom er vanskelig å utnytte på en tjenelig måte. 

Jordskifteoverretten fant ingen grunn til å endre fremmingsvedtaket.  

 

Sakens innhold: 

Ankende part krevde at fremming av jordskiftesaken ble avvist. Subsidiært at vedtak i saken 

oppheves og henvises til ny behandling med ny jordskiftedommer og nye meddommere.  

Motpartens påstand var at jordskiftesaken stadfestes uten endringer. Jordskifteretten hadde 

vedtatt en bruksordning hvor det ble etablert et felles bruksområde for utmarksbeiting. Det ble 

også vedtatt et fellestiltak hvor man fikk rett til oppføring av sperregjerde. De ankende parter 

mente at jordskifterettens skjønnsmessige vurderinger i forhold til jskl. §§ 1 og 3a var feil 

samt at jordskifterettens skjønn i forhold til § 2c nr. 2 var mangelfull. Sentralt stod 

vurderinger etter § 1, om en eiendom er vanskelig å utnytte på en tjenelig måte. De ankende 

parter mente at deres eiendommer i dag ikke var vanskelig å utnytte på en tjenelig måte og at 

de dermed ikke kunne trekkes inn i et jordskifte. De mente at de problemene som dannet 

grunnlaget for jordskiftet kunne vært løst med mindre omfattende tiltak og uten å trekke inn 

deres eiendommer. Det ble også anført at de ikke hadde noen nytte av den ordningen som 

ville bli etablert om jordskiftet ble vedtatt: utenforstående ville få anledning til å beite på 

deres eiendommer uten at de ankende parter ville få noen form for kompensasjon for dette. 

Ankemotparten mente at jordskifteretten med sin ordning og fellestiltak hadde funnet en enkel 

og god løsning på problemet med manglende gjerding i området. Jordskifteoverretten fant 

ingen grunn til å endre fremmingsvedtaket. Gjerdeholdstiltaket ble også stående i det 

vesentlige, kun mindre endringer i bestemmelsene ble foretatt. Når det gjaldt bruksordningen 

som ble etablert ble denne opphevet. Grunneiere som ville bli berørt av ordningen var ikke 

                                                 
30 Se sak nr. 1. 
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blitt gjort til parter i saken, og en avgjørelse ville dermed heller ikke fått rettsvirkning for 

disse. Jordskifteretten kom til at dette var en uholdbar situasjon. Bruksordningen ville gitt 

beitebrukere større grad av formell beiterett på andre eiendommer, jordskifteoverretten kom 

til at dette ville være en avgjørelse som gikk lengre enn å løse det problemet som opprinnelig 

var forsøkt løst gjennom jordskiftet. 

 

Kommentar: 

Avgrensning av skiftefeltet er en sentral problemstilling i saken. Bruksordningssaker innenfor 

beite omfatter ofte store områder og mange grunneiere. En annen og meget sentral 

problemstilling er hvor langt jordskifteretten kan gå i å gi en grunneier rettigheter på annen 

manns grunn. Beitebruksordninger åpner ofte for overføring/ etablering av rettigheter. 

 

Sak 3 

Sør-Trøndelag jordskifterett 

Sak nr. 44/ 1998 Midtre Orkland, Orkdal 

Dommer: Tore Solheim 

 

Saken gjelder: 

Krav om bruksordning for gjerde og beite.  

Sak etter jskl. § 2c, nr.2. Saken ble fremmet, men tvist om beiterett mellom to grunneiere 

måtte avklares før videre saksgang. Jordskifteretten etablerte beitebrukslag med tilhørende 

vedtekter. Trasè for gjerde ble fastsatt av jordskifteretten.  

 

Sakens innhold: 

Ønske fra rekvirentene om å få fastsatt regler for utnytting av beite i utmarka. Også behov for 

å fastsette gjerdetrasèer. Ønske om å gjerde inne et større område fullstendig da det ikke 

fantes noen naturlige avgrensninger i området. De fleste i området hadde beiterett kun på sine 

egne eiendommer. Av den grunn hadde det tidligere vært mange beitegjerder i området. 

Tidligere forsøk på å etablere beitelag i regi av grunneierlaget hadde ikke ført frem. 

Et nytt område for fellesbeite ville kun gjelde sau. Deler av området hadde i senere tid blitt 

nyttet til fellesbeite.  Dette fordi man på denne måten sparte utgifter til gjerdehold for hver 

enkelt teig. Gjerdene i ytterkant av området hadde i den senere tid forfalt slik at området 

hadde blitt vanskeligere å nytte til beite. Tvist om beiterett mellom to grunneiere i området 

måtte fastsettes forut for videre saksgang. Jordskifteretten etablerte et beitebrukslag med 
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tilhørende vedtekter der det ble gitt bestemmelser for utnytting av beite, herunder muligheter 

for bortleie av ikke utnyttet beiterett. Det ble fastsatt andeler for den enkelte grunneier. Antall 

dyr man fikk mulighet for å slippe på beite og fordeling av kostnader til gjerdehold blir fordelt 

ut fra dette. Det ble fastsatt et øvre tak for antall dyr det var mulig å slippe i området. Trasè 

for gjerde ble fastsatt av jordskifteretten. Lagets vedtekter inneholdt videre reguleringer av 

gjerdeholdet. 

 

Kommentar: 

I hvor stor grad kan grunneiere som ikke nytter beite i egen utmark kunne pålegges å delta i 

gjerdehold for et større område, der de vil få beiterett selv om de ikke har behov for dette. 

Jordskifteretten la ikke vekt på at det i dag var få som utnyttet beite ved fremming av saken. I 

alle saker som omhandler bruksordning innenfor beite må man ta stilling til områdets 

produksjonsevne, antall Fe (fôrenheter) pr. dekar og på bakgrunn av dette fastsette et øvre tak 

for antall beitedyr i et område. Etter gjennomgang av flere dommer ser man at grunnlaget for 

disse vurderingene varierer til dels betydelig: I denne saken, sak 44/1998 Sør-Trøndelag 

jordskifterett, opererer man med følgende forholdstall: 1 storfeenhet=10 småfeenheter=10 

sau=10 lam (jf. definisjon i forskrift om tilskott til organisert beitebruk fra 01.04.2000). Man 

legger videre til grunn at en storfeenhet trenger 600 Fe pr. beitesesong. Det henvises til Bjor 

og Graffer (1963) der det ble beregna en middelverdi på foropptaket til storfe på skogsbeite til 

om lag 8 forenheter pr. dekar. Videre sitert fra s. 31 i samme rettsbok:  

 

”Foropptak for en storfeenhet er 5-7 f.e pr. dag (jf. K.K: Heie 2000 s. 100-103). Tre måneders 

beite tilsier opptak på 450 til 630 f.e. Pris pr. kg byggrøp er noe over kr 2,- noe som tilsier 

høgere beiteverdi en forslaget legger til grunn.”  

 

I sak 14/1994 også denne fra Sør-Trøndelag jordskifterett legger man andre forholdstall til 

grunn: ”Fylkesmannens landbruksavdeling har i brev av 22.05.97 lagt til grunn at en 

storfeenhet trenger 600 Fem pr. beitesesong og at en storfeenhet tilsvarer 6 sau/ lam.” 

 

Noe problem i ettertid vil det nok ikke være for den enkelte sak da forholdstallet er klart 

definert i lagenes vedtekter. Det kan imidlertid etterspørres hvor godt jordskifterettens 

grunnlag for fastsetting av antall beitedyr i et området er. Forskjellene på disse tallene må sies 

å være betydelig. Gitt at områdets kapasitet er 100 storfeenheter. Forskjellen mellom 1000 sau 
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og 600 sauer på beite må man kunne si er vesentlig. Det som synes klart er at en storfeenhet 

opptar omkring 600 Fe pr. sesong (ca. 3 måneder). 

 

Skisse: 

Situasjon før bruksordning: 

Hver enkelt eiendom hadde i hovedsak beiterett på egen grunn og ikke på andres. Uklarheter 

omkring gjerdehold. Eksisterende gjerder ble ikke vedlikeholdt. 

 
Figur 6. Sak 3. Situasjonen før bruksordning (Grønning og Haug). 
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Situasjon etter bruksordning: 

Rettighetsforholdene ikke endret, men et beitebrukslag etablert. Gitt regler om gjerdehold og 

regulering av beitebruken (antall dyr, muligheter for bortleie av beite osv). 

 

 
Figur 7. Sak 3. Situasjonen etter bruksordning (Grønning og Haug). 
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Sak 4 

Sør-Trøndelag jordskifterett 

Sak nr. 41/ 2004 Halsaunet, Åfjord kommune 

Dommer: Sverre Fiske 

 

Saken gjelder: 

Krav om sak etter jskl. § 88a om rettsutgreiing (hvem som hadde beiterett i utmarka), samt 

krav om gjerdeskjønn. Totalt 4 parter og saken ble løst ved minnelig avtale. 

 

Sakens innhold: 

Foranledning for kravet var at rekvirenten hadde hatt store problemer med sauer som kom inn 

på hans innmark og at han til stadighet måtte jage disse bort. For å unngå disse problemene 

ønsket han å få avklart beiteretten i utmarka i tillegg til å få fastlagt gjerdeholdet i grensa mot 

naboeiendommen. Partene var uenige om hvem som hadde beiterett i utmarka og hvem som 

skulle holde oppe gjerde for at beitedyr ikke skulle komme inn på innmarka til rekvirenten. 

Etter at retten hadde foretatt befaring ble det konstatert at dagens gjerde ikke fungerte. 

Partene ble av jordskifteretten oppfordret til å tenke praktiske og minnelige løsninger i stedet 

for å kjøre fram en prosess som etter jordskifterettens mening ikke ville føre til et godt resultat 

for noen av partene. Dette ble av partene tatt til etterretning og forhandlinger mellom partene 

førte fram til en avtale der det ble fastsatt regler for etablering av gjerde, vedlikehold av 

eksisterende gjerde og bruk av beiteområdet. 

 

Kommentar: 

Denne saken er et godt eksempel på jordskifteretten som forhandlingsarena der partene kan 

møtes for deretter å forhandle fram minnelige løsninger. Saken hadde i utgangspunktet 

karakter av å være en tvist men ble avsluttet gjennom en avtaleinngåelse. Denne løsningen er 

god på mange områder. Rammene (økonomisk, politisk osv) for den bruk som utøves kan 

forandre seg over tid. En slik avtale gjelder for maksimalt 10 år. Dette gjør at man etter denne 

10 års perioden kan revidere avtalen og eventuelt inngå en ny der andre hensyn blir tillagt 

vekt basert på endringer i næringen. Prosessøkonomisk er det en bedre løsning gjennom at 

man slipper en tidkrevende og kostbar rettssak. Man har også mulighet til å komme fram til 

mer smidige løsninger som kan gå ut over de rent faktiske rettslige forhold, men legge til rette 

for en mer effektiv utnytting av ressursene. Såfremt forholdet mellom partene tillater det, er 
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det mulig å komme fram til løsninger som ligger nært opp til det man kan oppnå gjennom en 

bruksordning. 

 

Skisse: 

For eksisterende gjerde markert med gult ble det fastlagt vedlikeholdsplikt. 

Det ble videre inngått avtale om etablering og vedlikehold for sperregjerde markert med rødt. 

Det ble videre gitt regler om beitebruk slik som sanketider og lignende. 

Figur 8. Sak 4. Rettsutgreiing og gjerdeskjønn (Grønning og Haug). 
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Sak 5 

Sør-Trøndelag jordskifterett 

Sak nr. 25/1996,Berget i Rissa 

Dommer: Tore Bjørnbet 

 

Saken gjelder: 

Tvist om rettighetsforhold til utmarksbeite. Kravet gjelder både bruksordning etter jskl. § 2 c 

og rettsutgreiing etter jskl. § 2 h. Tvist om beiterett ble avklart og forlik om gjerdehold ble 

inngått. 

 

Sakens innhold: 

Mellom to gårdsnummer, Berget gnr.88 og Ørsjødal gnr. 59 hadde det i lengre tid pågått en 

konflikt omkring rettigheter til utmarksbeite. Beitedyr sluppet fra den ene eiendommens 

utmark hadde trukket ned på den andre eiendommens innmark. Lensmannsskjønn ble begjært 

for å fastsette erstatning etter beiteloven for påståtte beiteskader på innmark. Skjønnet ble 

påanket men stanset i herredsretten i påvente av en rettskraftig avgjørelse i jordskiftesaken. 

Gårdsnummer 59 gjorde gjeldende at det alltid hadde vært vanlig å slippe beitedyr i fjellet. 

Det hadde vært en fast regel at hver innmarkseier har gjerdet mot utmarka. Gjeting hadde ikke 

forekommet. Ordningen bygget på lokal sedvane. Det ble hevdet gjensidig felles beiterett. 

Subsidiært ble det hevdet en gjensidig streifbeiterett. Det var bevist at det hadde vært 

felleskap og sambruk i utmarka mellom de to brukene. Begge brukene hadde i gamle tider 

drevet slått og beite inne på den andres utmark. Det forelå ikke bevis for at det var foretatt 

utskiftning slik at hvert bruk hadde eksklusiv beiterett på sine teiger. Det hadde tidligere vært 

organisert felles sausanking for hele området. 

 

Gårdsnummer 88 bestred at rekvirentene (gnr. 59) eller noen andre hadde beiterett på gnr. 88. 

Flere bruk under gnr. 59 ble på 1920 tallet etablert som bureisningsbruk. Bureisningsbrukene 

fikk beskrevet sine eiendommer og rettigheter eksakt ved skylddelingsforretningene. Her 

fremgikk det ingen ting om at noen bruk under gnr. 59 har beiterett på utmark tilhørende gnr. 

88. Det som derimot hadde fremkommet ved flere skylddelinger var at det forelå en felles 

beiterett mellom enkelte bruk under gnr. 59. Gnr. 88 gjorde gjeldende at ingen ting tyder på at 

det forelå en felles beiterett mellom gnr. 88 og gnr. 59. Videre at ingen eiendommer hadde 

beiterett eller streifbeiterett på gnr. 88 bnr. 1. Kun fire av i alt ti eiere under gnr. 59 påstod å 

ha beiterett på gnr. 88.  

 73



 

”Beitedyra har nok streifet over store områder til alle tider, men problemene oppstod først da 

det ble spesialisering i driftsmåtene med store saueflokker.” 

 

Når det gjaldt tvisten om beiterett kom jordskifteretten fram til følgende: Det eksisterte ikke 

noe fellesskap i beite mellom de to gårdsnumrene. Verken i form av beiterett eller 

streifbeiterett. Det ble som en del av saken også avsagt dom og inngått forlik mellom flere 

parter vedrørende gjerdeplikt i området. 

 

Kommentar: 

Denne saken belyser et grunnleggende problem ved bruken av utmarksbeite. Rettighetene er 

ofte ikke nevnt ved skylddelinger da det ofte ble ansett som en selvfølge og eneste praktisk 

mulige driftsform at man kunne slippe beitedyr i utmark uten hensyn til eiendomsgrenser. 

Bruk som ble fradelt hovedbruket som et resultat av bureisningspolitikken fikk ofte ikke 

beiterett i andres utmark men utøvde likevel en slik bruk. Sambruk i utmarksbeite har med 

dette som utgangspunkt ikke vært rettslig begrunnet men mer hatt karakter av tålt bruk. Over 

tid har dette medført ulik rettsoppfatning blant rettighetshavere i et område.  

 

Skisse: 

Før skifte: Omtvistede beiterettigheter. Uklarheter knyttet til gjerdehold. 

Etter skifte: Tvist om beiterett avklart. Forlik inngått om gjerdehold. 

 
Figur 9. Sak 5. Tvist om rettighetsforhold til utmarksbeite (Grønning og Haug). 
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Sak 6 

Sør-Trøndelag jordskifterett 

Sak nr. 29/1992, Lufall 

Domer: Tore Bjørnbet 

 

Saken gjelder: 

Tvist om rettighetsforhold til utmarksbeite. Rettsutgreiing etter § jskl. 2h. 31 Til sammen 10 

parter. Beiteretten bli avklart. 

 

Sakens innhold: 

Saken gjaldt tvist om beiterettigheter i et utmarksområde på om lag 8000 dekar. 

Området var preget av teigblanding. Området var delt i to av gårdenes innmark som var 

inngjerdet, men de to områdene hang sammen gjennom en passasje for beitedyr. Bakgrunnen 

for kravet var at beitedyr kom inn på innmark gjennom et område der utmarksgjerdet ikke 

lenger var vedlikeholdt. Som et resultat av dette ble det framsatt krav om jordskifte for å få 

klarlagt beiterettighetene innen området og for å få klarlagt gjerdeholdet mellom inn og 

utmark. Retten valgte å sette til side kravet om bruksordning inntil rettsgrunnlaget med 

hensyn til beiterett var rettskraftig avgjort. Det ble gitt midlertidige bestemmelser om 

beitebruken inntil dette var avgjort. Partene hadde delt seg i tre grupperinger som hver hadde 

nedlagt sine påstander. De eiendommene som er gjort til parter i saken har sin opprinnelse fra 

gammelt av i ett og samme gårdsbruk. Men har med tiden utviklet seg til å bli to grender. 

Beiteretten har i alle tider vært utøvd i felleskap mellom de to grendene. Retten kom fram til 

at beiteretten i området lå i sameie mellom de berørte parters eiendommer. Retten påpeker at 

felles beiterett eller sameie mellom bruk som stammer fra samme hovedbruk er mer regelen 

enn unntaket i det området det her snakkes om. 

 

Kommentar: 

Saken viser på en god måte hvordan bruken av utmarksbeite har utviklet seg gjennom tiden 

gjennom skylddelinger og fradeling til nye bruk. Man ser også hvordan ulike bevis blir tillagt 

vekt i spørsmålet om det eksisterer en felles beiterett eller ikke. Denne typen konflikter vil vi 

tro er meget beskrivende for dagens situasjon i landbruket og bruken av utmarksbeite. 

                                                 
31 Tidligere § 2h. Forskjellen mellom rettsutgreiing og andre saker etter § 2, gjorde det nødvendig å flytte 
rettsutgreiingen ut av § 2 og over til den nye § 88a. § 88a ble føyd til med lov nr.84/1998. For mer om dette les 
Austenå og Øvstedal 2000:390.f.). 
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Skisse: 

Området bestod av to grender, A og B med flere bruk i hver grend, 1,2 osv. Samtlige bruk 

hadde fra gammelt av sitt utspring i ett og samme hovedbruk. Problemer hadde oppstått da 

beitedyr kom inn på innmark til B, da det her var manglende gjerde. Dette utløste tvist om 

beite i området. Spørsmålet om gjerdehold ble satt til side inntil beiteretten var rettskraftig 

avgjort. Retten kom fram til at det var felles beiterett i hele området. 

 
Figur 10. Sak 6. Rettsutgreiing (Grønning og Haug). 
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Sak 7 

Sør – Trøndelag jordskifterett 

Sak nr. 15/ 1994, Sandvik/ Balstad i Selbu 

Dommer: jordskiftedommer Tore Bjørnbet 

 

Saken gjelder: 

Krav om jordskifte, beiteordning og arrondering av jaktvald for storvilt, jr. jskl. § 2c. Stor og 

kompleks sak hvor skiftefeltet strekker seg over to fylker og flere kommuner. Det ble tatt 

hensyn til mange forskjellige typer arealinteresser (beite, jakt, fiske og skogbruk).  

 

Sakens innhold: 

Saken ble fremmet i 1995 og avsluttet i 1997. Saken omfattet 115 grunneiere og 90.000 dekar. 

Samarbeid gjennom grunneierlag hadde lange tradisjoner i det aktuelle området. Tilslutningen 

til grunneierlagene hadde likevel vært moderat. Det hadde i lengre tid vært konflikter mellom 

grunneierlaget og andre eiere om organiseringen av elgjakta i området. Selbustrand beitelag 

ble opprettet i 1980 og et sperregjerde mot innmark ble oppsatt. Det hadde vært flere 

konflikter omkring beitebruk og gjerdehold. Enkelte grunneiere hevdet at stort beitetrykk 

hadde medført skade på skog og plantefelt og redusert verdien av jakta. Sperregjerdet ble 

påstått å medføre ulemper for skogsdriften. Det var uenighet om hvor mange dyr som kunne 

eller burde slippes i området. At beiteområdet manglet avgrensning mot nabobygder hadde 

også bidratt til konflikter. Det forelå ikke felles beiterett i rettslig forstand mellom brukene i 

det aktuelle området, men felles beite hadde likevel vært praktisert. Enkelte grunneiere hadde 

nektet andre å beite i sin utmark eller krevd vederlag for dette. Det ble fastlagt trase og 

bestemmelser for 13 km med sperregjerde mot tilgrensende nabobygder. Kostnader og ansvar 

for framtidig vedlikehold ble fordelt. Det ble opprettet et utmarkslag som omfatter samtlige 

eiendommer. Andeler i laget ble fastsatt på bakgrunn av eiendommenes ressursgrunnlag. 

Andelene dannet grunnlag for fordeling av utbytte og stemmegivning. Jordskifteretten ga 

bestemmelser om hva laget kunne fatte beslutninger om. Det ble også gitt bestemmelser som 

ivaretok mindretallets interesser. Det ble fastlagt en øvre grense for antall dyr innen 

beiteområdet på 700 storfeenheter. Eventuelt ikke-utnyttet beitekapasitet i området kunne 

leies bort mot vederlag. Det ble gitt bestemmelser om at samtlige som slapp dyr på beite 

skulle betale kr 50,- pr. år, pr. storfeenhet. Bruksordningen tilrettela for samarbeid på tvers av 

både kommune og fylkesgrenser. 
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Kommentar: 

Saken var omfattende både i forhold til areal og antall parter. Skiftefeltet strakk seg over to 

fylker og flere kommuner. I saken måtte det tas hensyn til ulike typer arealutnytting, (beite, 

jakt, fiske og skogbruk). En rekke bestemmelser som er gitt i saken er for oss tidligere ukjent. 

Dette gjelder blant annet innføring av en leie for bruk av beite som alle grunneiere er pliktig 

til å betale. Dette reiser etter vår mening et prinsipielt spørsmål om hvor langt man kan 

strekke grensene for skiftefeltet. Ved utvidelse av skiftefeltet har man oppnådd 

stordriftsfordeler. Noe som klart fremgår av rettsboken er de økonomiske fordelene man får 

ved å gjerde større arealer. Antall meter gjerde pr. dekar er avtagende med antall dekar 

inngjerdet areal. Utmarkslagets organiserning med tre utvalg som får ansvar for henholdsvis 

beite, jakt og fiske er også noe nytt for oss. 

 

Skisse: 

Situasjonen før bruksordning. Det eksisterer ikke 100% oppslutning omkring grunneierlaget. 

Gjerdesituasjonen er lite hensiktsmessig og til dels mangelfull. Problem med beitedyr som 

trekker over til andre bygder. Problemer med organisering av storviltjakt. 

 
Figur 11. Sak 7. Situasjonen før bruksordning (Grønning og Haug). 
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Situasjon etter bruksordning. Felles utmarkslag som omfatter samtlige grunneiere i området 

har blitt etablert. Sperregjerde etablert, gitt regler om gjerdehold. Egne utvalg under 

utmarkslaget håndterer den praktiske gjennomføringen av henholdsvis jakt, beite og fiske. 

 
Figur 12. Sak 7. Situasjonen etter bruksordning (Grønning og Haug). 
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Sak 8 

Akershus og Oslo Jordskifterett 

Sak nr. 37/ 1997 Vestmarka 

Dommer: Harald S. Haraldstad 

 

Saken gjelder: 

Saken ble opprinnelig krevd som rettsutgreiing etter § 2 h i jskl., men ble senere utvidet til 

også å gjelde bruksordning i forhold til beite etter jskl. § 2c nr 2. Jordskifteretten kom fram til 

at de saksøkte parter hadde beiterett i området. Saken ble anket til lagmannsretten som kom 

fram til en annen avgjørelse. 

 

Sakens innhold: 

Bruksordningen omfattet 196 parter og et område på omkring 75 000 dekar. Området var 

fordelt på tre kommuner. Et stort antall beitedyr beitet i området. Både sau, storfe og noen 

hester. Eiendomsbildet var preget av en del store skogeiendommer og mange små 

eiendommer. Kun et fåtall av skogeierne hadde husdyr.  

 

”Utfordringen ligger i å utforme regler som både tar hensyn til beitebruken, til 

skogbruksinteressene, vilt og jakthensyn og øvrige interesser. Det er forskjeller i oppfatning 

når det gjelder de ulemper og skader som husdyrbeite påfører skogbruket”.   

 

Sentrale spørsmål som det var behov for å avklare var avgrensning av beiteområdet og 

gjerding i tilknytning til dette. Fastsetting av et maksimalt dyreantall. Skogskader som et 

resultat av beiting med ammekyr og kjøttferaser. Tidspunkt for slipp og sanking av dyr og 

bruk av det eksisterende skogsbilvegnettet i forbindelse med dette. Før endelig ordning ble det 

vedtatt midlertidige regler etter jskl. § 23 fastsatt. Hovedtrekk i denne ordningen var at det 

skulle praktiseres en gjensidig felles beitebruk innenfor området førstkommende beitesesong. 

Det ble samtidig fastsatt en øvre grense for antall beitedyr, og det ble gitt regler for 

gjerdeholdet i området. 

 

Tvisten gjaldt spørsmål om saksøkerne hadde beiterett på en eiendom i Lier kommune. 

Saksøkerne hadde sine eiendommer i Bærum, Asker og Lier kommune. 

Jordskifteretten kom fram til at de saksøkende parter hadde beiterett i området. Det rettslige 

grunnlaget for beiteretten var en stilltiende avtale eller overenskomst mellom grunneierne og 
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andre med beiterett. Retten mente at denne overenskomsten hadde festnet seg og blitt 

akseptert over lang tid. Dommen ble anket til lagmannsretten der lagmannsretten kom til 

motsatt konklusjon som jordskifteretten. Lagmannsretten la blant annet til grunn at en 

stilltiende avtale om beiterett klart ikke kunne føre frem. 

 

Kommentar: 

Saken er todelt, med både bruksordning og tvist/ rettsutgreiing. Selve bruksordningen i seg 

selv inneholder ikke momenter av spesiell karakter. Man har gitt regler om bruk av en art som 

er normalt i slike saker. Tvisten er derimot langt mer kompleks. Partene har lagt mye arbeid i 

å belyse sine standpunkt i saken og rettsbøkene både fra jordskifteretten og lagmannsretten 

inneholder omfattende bevisførsel. Saken reiser et prinsipielt viktig spørsmål om hva som skal 

tillegges vekt ved vurdering av om det eksisterer en beiterett. Som ankesaken tydelig viser 

vurderer jordskifteretten og lagmannsretten de samme momentene ulikt men vektlegger også 

ulike bevis forskjellig. 

 

Sak 9 

Glåmdal jordskifterett 

Sak nr.: 32b/1991 Holmen og 4b/1994 Kongsgården 

Dommer: Jordskiftedommer Arne Homb 

 

Saken gjelder:  

Sams tiltak etter § 2e. Vedtak om sperregjerdetrasè og kostnadsfordeling. Vedtaket heves etter 

jskl. § 14.  

 

Sakens innhold: 

Felles sperregjerde for beitedyr hvor det var mange ulike interesser. Fastsettelse av regler for 

gjerde og gjerdekostnader jf. jskl. §§ 34 og 34a. Dommeren foretok en grundig drøfting av 

kostnad/ nyttevurdering. Saken ble til slutt hevet fordi jordskiftedommeren mente det var 

umulig å få partene til å enes, og at det var tvilsomt om nytten var større enn ulempene. 

 

”Etter denne vurderingen har jordskifteretten kommet til at den bør heve denne saka uten noe 

vedtak om sperregjerdetrasé og om kostnadsfordeling.  

Etter § 14 i jordskiftelova kan vedtak om å fremme et jordskifte gjøres om dersom 

jordskifteretten enstemmig meiner at vilkåra for å gjennomføre skiftet ikke lenger fins”.  
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Kommentar: 

Vedtaket skiller seg ut fra lignende saker på den måten at saken først blir fremmet, for deretter 

å bli hevet fordi jordskifteretten ikke finner det tjenlig med sperregjerdetrasé og 

kostnadsfordeling.  

 

Saken er anket til Eidsivating jordskifteoverrett. Jordskifteoverdommeren meddelte at saken 

enda ikke var behandlet (pers.med. Finnanger 2006).  

 

Skisse: 

 
Figur 13. Sak 9. Sperregjerde (Grønning og Haug). 
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Sak 10 

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett 

Sak nr.: 17/1969 – sist utsatt fra 20. november 1996. 

Dommer: Ivar Øygard. 

 

Saken gjelder:  

Krav om jordskifte av tidligere sameie, framsatt 15.12.1969. Fastsettelse av vedtekter og 

bruksordning i medhold av jskl § 2c, jf. jskl § 35b.  

 

Sakens innhold: 

Jordskifteretten vedtok følgende vedtekter for Brekkom utmarkslag med sine 85 medlemmer. 

Medlemskapet fulgte grunneiendommen. Laget skulle ivareta grunneiernes interesser, og 

innenfor gjeldene lover og regler skulle laget: 

- forvalte bruksordning for beitebruk 

- forvalte bruksordning for turistmessig utnytting 

- forvalte bruksordning for jakt og fiske 

- forvalte bruksordning for nye Tann-Annolsetervegen 

- for øvrig arbeide for bærekraftig utnytting av området 

 

På grunnlag av denne oppgavens problemstilling tar vi kun utgangspunkt i rettsbokas 

drøftelse av bruksordning for beitebruk. Denne bruksordningen ble iverksatt i medhold av jskl 

§ 2c, jamfør jskl § 35b. 

 

Bruksordningen gjaldt sambeitet innenfor tidligere Brekkom sameie; lauvskogen og 

seterskogen, herunder Trekanten. Området begrenses i øst av Ringebu Østfjell allmenning, i 

sør av gnr. 164/1, 129/49, 121/21, 129/18, 138/1 og 141/1, i vest av Tannsmoen 

(barskogområdet) og i nord gnr. 72/4 og 72/1, alle eiendommer ligger i Ringebu kommune (se 

skisse). 

 

Jordskifteretten la følgende tretten punkter til grunn i sine vedtekter for bruksordningen. 

1. Område som omfattes av bruksordninga. 

2. Beitebruken. 

3. Omdisponering for oppdyrking. 

4. Omdisponering for fritidsformål. 

 83



5. Utleie/salg av frigjort areal, jfr. pkt. 3. 

6. Erstatning. 

7. Regler om gjerdehold. 

8. Veger, drikkevatn, avløp for skadelig vatn m.v. 

9. Inngjerding av felles sambeiteareal for storfebeiting. 

10. Inngjerding av beiteareal i sameiet Brekkom fjellstrekning. 

11. Samlekve for sau. 

12. Endring av bruksordningen. 

13. Styrets plikter. 

 

Under punkt 2 gikk det fram at bare eiendommer med beiterett i skiftefeltet kunne slippe 

beitedyr der. Under punkt 3 la jordskifteretten føringer for at enhver som hadde store nok 

arealer av dyrkbar/kultiverbar jord innenfor egen teig ville få anledning til å gjerde inn inntil 

30 dekar av disse. I tillegg til dette skulle det være tillatt for alle som eide teig innenfor 

skiftefeltet å gjerde inn for oppdyrking inntil 10 % av resterende areal av egne utmarksteiger. 

Forutsetningen for dette var at de inngjerda arealene ble benyttet til fôrproduksjon ved 

fulldyrking eller at arealene skulle ryddes til kulturbeite. Det ble lagt vekt på at dersom en eier 

ønsket å gjerde inn for oppdyrking/kultivering for et større areal enn det han hadde anledning 

til etter disse reglene, skulle vedkommende gis anledning til dette. Forutsetningen var da at 

eieren reduserer beitebelegget med 1 storfeenhet pr. 10 dekar dyrket/kultivert jord. Under 

punkt 7 gis det føringer om at enhver som ønsket å dyrke/kultivere jord innenfor skiftefeltet i 

henhold til bestemmelsene i bruksordningen selv måtte bære kostnadene med å sette opp og 

vedlikeholde gjerder. Dersom et dyrkningsfelt/beitefelt på den måten fikk felles gjerde med et 

annet dyrkningsfelt/beitefelt på naboeiendommen, skulle vedkommende naboer være med å 

dele kostnadene med gjerdeholdet på den felles strekningen likt. Framtidige 

vedlikeholdskostnader for felles gjerde skulle deles likt, og dersom to naboer ikke kunne bli 

enige om verdien av påstått gjerde kunne dette avgjøres voldgiftsmessig dersom all berørte 

parter var enige om det. 

 

Jf. punkt 9 kunne storfeholdere som ønsket å gå sammen om å gjerde inn felles sambeiteareal 

gis anledning til å gjerde inn inntil 1000 dekar for dette formål. Kriteriet for dette var at styret 

fastla hvor dette sambeitearealet skulle legges ut i samråd med jordbrukssjefen. Etablerings- 

og vedlikeholdskostnader for gjerdet ble fordelt mellom de interesserte på grunnlag av den 

enkelte eiers andel i sambeitet (antall storfe). Ved inngjerdingen måtte det ikke skapes 
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unødvendige hindringer for den frie ferdsel for beitedyr på de gjenværende naturlige 

beitestrekningene.  

  

Kommentar: 

Bruksordning for turistmessig bruk var interessant for oss, fordi den tok for seg fordeling av 

utbyggingsverdier. For hver hyttetomt skulle det innbetales 7.750,- til utmarkslaget, og av 

denne summen skulle 750,- gå til dekning av utgifter til reguleringsplanlegginga. Summen 

skulle utbetales før utbyggingen kunne starte. Det framgår ikke av rettsboka hvorvidt 

reguleringsplanen legger føringer for beitebruk og gjerdehold.  

 

Sak 11 

Nord Gudbransdal jordskifterett 

Sak nr 20/1995 Lusæter 

Dommer: Olav Ranum 

 

Saken gjelder: 

En stor og kompleks bruksordning og rettsutgreiingssak (jf. jskl.§ 2c og § 88) innen beite. 

Retten kom fram til flere avgjørelser for å løse de ulike konfliktene. 

 

Sakens innhold: 

Området som var omfattet av jordskiftet var på totalt 15000 dekar og 215 grunneiere var 

parter i saken. Innenfor området var det totalt 170 hytteeiendommer, 30 av disse var 

inngjerdet. Totalt inngjerdet areal var på omkring 30 dekar. Problemene jordskifteretten skulle 

løse var ulike. Området bar preg av uklare rettighetsforhold i tilknytning til beitebruk. 

Gjerdehold var et sentralt problem i området. Både når det gjaldt gjerding av 

nydyrkingsområder, gjerding av hytteeiendommer og i forhold til at gjerder stengte for 

beitedyrenes ferdselsårer. Jordskifteretten var også bedt om ordning og kostnadsfordeling på 

to veger og avklaring av diverse grenseforhold.  
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Bilde 2. Lusæter i Sel. Foto: Yngve Rekdal. 

 

Forut for jordskiftesaken ble beiteforholdene i området gransket av Norsk institutt for jord og 

skogkartlegging (Rekdal 2001). Området var beregnet til å kunne gi beite for omkring 230 

storfe eller 890 sau. Det hadde tidligere vært totalt 14 tvister om beiterett i området. Gjennom 

behandling av disse tvistene ble det avklart at det var totalt 14 eiendommer med beiterett i 

området. Beiteretten lå hovedsakelig i felleskap og gjaldt for hele området. Jordskifteretten 

kom til at hovedgrepet for å bedre beiteforholdene ville være å rydde for vegetasjon og på 

denne måten hindre tilgroing og gi mulighet for inngjerding slik at hytteområdene ville bli 

mindre attraktiv for beitedyr. 

 

Retten avgjorde at det kunne gjerdes inntil 500 kvadratmeter ved nyoppføring av gjerde på 

fritidseiendommer. Oppføring av gjerde ble gjort søknadspliktig og kommunen skulle 

behandle søknadene. Det skulle betales en engangssum på kr. 1000,- for avløsning av 

beiteretten. Disse pengene skulle tilbakeføres til beitelaget og brukes til beiteforberedende 

tiltak. All felles beiterett på jordbruksmark ble avløst. 
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Kommentar: 

Denne saken er kompleks med tanke på de mange og sammensatte problemene som har blitt 

løst. Saken har vært mye omtalt i media. Det til dels høye konfliktnivået har nok vært en stor 

grunn til det. Selv om saken har vært omfattende, er den etter vår mening ikke så spesiell at 

den av rent saklige årsaker skulle få så mye oppmerksomhet. Saken har bidratt til at en del 

typer konflikter har blitt mer synliggjort. Konflikter mellom parter i saken har blitt gjort til en 

kamparena for ulike interesseorganisasjoner. Spesielt gjelder dette avveiningen mellom de 

tradisjonelle landbruksinteressene herunder beitebruk og hytteutbygging/ fritidsaktivitet i 

beiteområder. Forut for saken ble det lagt ned store ressurser på bonitering og registrering av 

ulike forhold vedrørende beite i området. Selv om dette er både tidkrevende og kostbart får 

retten et langt bedre beslutningsgrunnlag. Avgjørelsene som blir tatt kan begrunnes sterkere 

og vil lettere kunne aksepteres av partene.  

 

Sak 12 

Valdres jordskifterett 

Sak nr. 12/1995 – Åstad m.fl. i Vestre Slidre kommune. 

Dommer Olav Ranum. 

 

Saken gjelder: 

Krav om beiteordning, jf. jskl. § 2c. Midlertidige regler om bruk ble gitt for å løse de akutte 

problemene, jf. jskl. § 23. 

 

Sakens innhold: 

Kravet om beiteordning etter jskl. § 2c omfattet utmarksareal etter tre gnr. Til sammen hadde 

saken 109 parter. Området strakk seg fra Vang grense i vest til og med gnr. 58 i øst. Det gikk 

fra Slidrefjorden i nord til Syndinvassdraget/Krokåne i sør. Til sammen utgjorde samlet areal 

om lag 80 000 dekar. Feltet omfattet barskog, lauvskog og snaufjell. Innenfor området ble det 

drevet tradisjonelt sæterbruk. I tilknytting til sætrene var det oppdyrket og inngjerdet areal. 

Alt av areal lå i eneeie, og teigene gikk sammenhengende fra hjemmemarka til 

Syndinvassdraget/ Krokåne. Området var organisert i fire grunneierlag og beiteretten var 

felles innenfor hver av lagene. En fullmaktsordning førte til at alle med unntak av 12 parter ga 

fullmakt til grunneierlagene representert ved tre stykker for hvert lag. Dette medførte at 

partsgebyret ble vesentlig redusert jf. jskl. § 74.  
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Det var enighet rundt den rettslige situasjonen med tanke på beiteretten. Problemene var 

knyttet til: 

- Vanskeligheter i forbindelse med streifbeite, og da særlig ammekyr og kastrater. Kastratene 

parret seg med drektige kyr, noe som medførte abortering. De streifbeitende dyrene flokket 

seg og presset hardt på innmarksgjerdet. 

- Beiting uten respekt for datogrensene. 

- Kalvene sugde på kviger som dermed fikk jurbetennelse. 

- Det ble hevdet at en viktig grunn til at det oppsto konflikter, var at innmarksgjerdene ofte 

var for dårlig vedlikeholdt og at dyrene blandet seg. Kastratene fikk også skylden for å 

ødelegge skogplanting. 

 

Jordskifteretten mente at problemene i forhold til beitebruken var relativt nye, og at det 

eksisterte relativt lite erfaring på hvordan slike saker ble løst. Retten mente målsettingen 

måtte være å finne fram til en løsning som tok hensyn til de ulike interessene i området 

samtidig som den var økonomisk forsvarlig jf. jskl. § 3a.  

 

Dette gjennomførte de ved følgende løsning: 

- Foreløpig ordning for å løse de akutte problemene og for å høste erfaringer, jf. jskl. § 23. 

- Innførte rapporteringsplikt og kommunikasjon. 

- Tydeligjorde problemene. 

- Organiserte hele området til et felles beiteområde og innførte datogrense for innsanking av 

ammekyr og kastrater.  

 

Kommentar: 

Saken belyser en problemstilling som nok vil bli økende. Nye typer beitebruk med større 

innslag av storfe i fellesskap med tradisjonelt drevet beitebruk/ småfe. 

Jordskiftedommeren mente det viktigste er å finne ut hva som er det virkelige problemet og 

løse det. Men presiserte at man ikke nødvendigvis behøver å løse det 100 %. Tiltaket må 

vurderes i forhold til kostnadene. 
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Situasjonen før jordskiftet: 

Til sammen 80 000 dekar som omfattet barskog, lauvskog og snaufjell. Området var 

organisert i fire grunneierlag. 

 
Figur 14. Sak 12. Situasjonen før skiftet (Grønning og Haug). 

 

 
Figur 15. Sak 12. Situasjonen etter skiftet (Grønning og Haug). 
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Sak 13 

Valdres jordskifterett 

Sak nr. 9/1999 – Rødalen 

Jordskiftedommer Olav Ranum 

 

Saken gjelder: 

Rettsutgreiing etter jskl § 88a. Tvist om beiterett. Rettsutgreiing ble fremmet i samsvar med 

kravet. Når det gjaldt tvisten om beitrett kom retten fram til at både gnr. 13/1 og 2 hadde full 

beiterett i Rødalen.  

 

Sakens innhold: 

Saken ble fremmet som rettsutgreiing etter jskl. § 88a den 15.mars 2001. Kravet gjaldt 

rettsutgreiing for beiteretten i Rødalen som er et stølsområde i Vang. Området var oppdelt i 

eneide teiger, støler og stølsvoller. Beiteretten hvilte i fellesskap over hele området. 

Det var tvist om beiteretten mellom gnr. 13/1 og 2. Tvisten ble avgjort ved dom. Dommen ble 

ikke påanket og følgelig ble den rettskraftig. 

 

Saken dreier seg om hvorvidt kravet til jskl. § 88a er oppfylt. Bestemmelsen i § 88a 

omhandler rettsutgreiing som går ut på å klarlegge og fastsette eiendoms- og bruksrettsforhold 

i sameier og i andre områder der det er sambruk mellom eiendommer, når dette er nødvendig 

av hensyn til en rasjonell bruk av området. Retten bemerker at det i dette tilfellet var på det 

reine at det første vilkåret om sameie eller sambruk er oppfylt. Det andre vilkåret om at 

rettsutgreiing er nødvendig av hensyn til en rasjonell bruk av området var mer usikkert, og 

dette spørsmålet ble grundig drøftet. 

 

Retten mente at det de måtte ta stilling til var om det var vanskeligheter knyttet til bruken av 

beitet i området, og videre at dette måtte vurderes ut i fra bruken i dag og en påregnelig bruk i 

fremtiden. Jordskifteretten var uenig i at tilstrekkelig med beite er det eneste forholdet som 

avgjør om det er nødvendig å avklare beiteretten av hensynet til en rasjonell bruk av beitet. 

Retten sin meining var at det var for snevert sett i forhold til lovteksten og lovforarbeidene. 

Rettsutgreiing ble fremmet i samsvar med kravet. 

 

Gjeldende tvisten om beitrett kom retten fram til at både gnr. 13/1 og 2 hadde full beiterett i 

Rødalen i likhet med de andre med beiterett. Jordskifteretten la blant annet vekt på at gnr. 
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13/1 har ¼ av arealet i Rødalen og var den eiendommen med størst areal. Retten mente det 

ville være særdeles merkelig dersom denne eiendommen ikke skulle ha beiterett.  

 

Kommentar: 

I denne saken blir jskl § 88a grundig drøftet om hvorvidt vilkåret til rasjonell bruk av området 

er oppfylt. Advokat Hjermann påstod blant annet at ut fra en rasjonell bruk av beitet, var det 

ikke nødvendig med rettsutgreiing. Han mente det måtte være den aktuelle bruken som skulle 

gjøres gjeldende ved rettsutgreiing, og at rett prosessform ville være fastsettingssøksmål etter 

tvistemålsloven for de alminnelige domstolene. Hjermann mente det var feil prosessform i 

denne sammenheng å kreve rettsutgreiing for jordskifteretten.  

 

Jordskifteretten la i denne saken vesentlig vekt på at det er en aktuell bruk det ble krevd 

rettsutgreiing for. Slik retten så det, var det nødvendig å vite hvem som hadde rett til denne 

bruken for å kunne forvalte retten på en rasjonell måte. For i det hele tatt å kunne ivareta de 

interessene som var knyttet til beiteretten, så vurderte jordskifteretten det som helt 

grunnleggende å vite hvem som faktisk var rettshaver. Dette gjaldt i forhold til den offentlige 

forvaltningen, i forhold til andre som hadde andre utnyttingsretter i samme området og i det 

interne forholdet mellom beiterettshaverne.  

Tvist om beiterett var i dette tilfellet forutsigbart, og jordskiftretten fant ingen tvil om at 

eiendommene hadde beiterett.  

 

Skisse: 

Tvist om beiterett i Rødalen mellom Gnr. 13/1 og Gnr. 13/2. 

 
Figur 16. Sak 13. Tvist om beiterett i Rødalen mellom gnr. 13/1 og gnr. 13/2 (Grønning og Haug). 
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Sak 14 

Valdres jordskifterett 

Sak nr. 7/1999 Lunde 

Dommer: Olav Ranum 

 

Saken gjelder: 

Krav om jordskifte etter jskl §§ 2c og 2e, bruksordning og fellestiltak. Bruk av midlertidig 

ordning etter jskl. § 23. 

 

Sakens innhold: 

Saken gjaldt uklarheter knyttet til beiterett, spørsmålet var om beiteretten lå i fellesskap eller 

var knyttet til grunneiendomsretten. Det var også et uttalt behov for å ordne gjerdehold i 

området. Området som kravet omfattet var på omkring 1600 dekar og delt mellom 12 

eiendommer. 40 % av arealet var delt mellom to eiendommer. Det ble beitet med sau i 

området. Manglende gjerding i området førte til at sau kom ned på riksvegen og deretter ut på 

dyrka mark. Det eksisterte noe gjerding mellom eiendommene i utmarka, men ikke på en slik 

måte at dette sperret for sauen. Det ble gjennomført en midlertidig ordning med gjerde slik at 

problemene ble løst for kommende beitesesong. Sakens kjerne var at en grunneier nektet å 

gjerde mot veg med den begrunnelse at det ikke eksisterte felles beiterett og dermed heller 

ikke gjerdeplikt. Etter en beitesesong med midlertidig ordning ble retten satt påfølgende høst. 

Retten ønsket ikke å ta stilling til hvorvidt beiteretten var knyttet til grunneiendomsretten eller 

om den lå i fellesskap. Det ble likevel utformet regler med utgangspunkt i at retten ikke lå i 

felleskap. Retten etablerte et beitelag med tilhørende regler der samtlige parter ble gjort til 

andelshavere. 

 

Kommentar: 

Denne bruksordningen er et eksempel på at man ikke nødvendigvis behøver å ta stilling til om 

beiteretten ligger i eneie eller om den ligger i felleskap. En bruksordning og etablering av et 

beitelag er fullt mulig uten at de rettslige forholdene omkring beiteretten blir endelig avklart. 

Fordelene med dette er at saksgangen og dermed kostnadene blir mindre. Det er ikke 

nødvendig å ta stilling til spørsmål som ikke vil ha betydning for det problemet som skal 

løses. 
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Sak 15 

Valdres jordskifterett 

Sak nr. 4/2001 Sørum 

Dommer: Olav Ranum 

 

Saken gjelder: 

Krav om jordskifte etter jskl. § 2c og krav om rettsutgreiing jskl. § 88a. Saken ble avsluttet 

med rettsforlik. 

 

Sakens innhold: 

Saken gjaldt uklarheter knyttet til beitebruk og beiterett. Forsøk på forhandlinger førte frem 

og partene inngikk rettsforlik. Forliket gjaldt både avklaring av beiterettigheter samtidig som 

det ble inngått avtaler om bruk av utmarksbeite der det ikke forelå noen rettslig begrunnet 

beiterett. 

 

Kommentar: 

Saken er etter det vi har kjennskap til en av relativt få saker innen rettsområdet beite/ 

bruksordning/ rettsutgreiing som i sin helhet ender med et rettsforlik. Partene har kommet 

fram til relativt detaljerte avtaler og løsninger på de ulike problemene og tvistene. 

 

Sak 16 

Valdres jordskifterett 

Sak nr. 18/1996 Ulslykkja sameie 

Dommer: Olav Ranum 

 

Saken gjelder: 

Krav om rettsutgreiing og bruksordning etter jskl. §§ 2c og 2h. Bruk av midlertidig ordning 

etter jskl. § 23. 

 

Sakens innhold: 

Kravet gjaldt å få avklart de rettslige forhold knyttet til jakt, fiske og beite i det som tidligere 

var Ulslykkja sameie. I tillegg ønsket man å fastsette vedtekter for styring og drift av området 

med hensyn til disse rettighetene. Det tidligere sameiet ble utskiftet i 1890. Samlet areal var 

på omkring 13000 dekar fordelt på 12 teiger. I det videre refereres det kun fra de forhold som 
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omhandlet beiteretten. Partene var enige i at tilgangen på beite var rikelig i området. Det var 

likevel vanskeligheter med at sau trakk ned til bygda og kom inn på dyrket mark. Det var 

enighet mellom partene at beiteretten lå igjen som en fellesrett, en rest etter det gamle 

sameiet. Videre var det enighet om at skylddelingen dannet grunnlaget for fordeling av 

beiteretten. Beitet var på det tidspunktet saken ble fremmet regulert av en avtale fra 1888. 

Innenfor området var det totalt 10 sætrer men kun en av dem ble drevet på tradisjonell måte 

med husdyr. I området var det fradelt totalt 120 hyttetomter. Det sentrale når det gjaldt 

beiteretten var å få avklart omfanget av den enkeltes beiterett og å få vurdert beiteavtalen fra 

1888 på nytt. Videre ønsket man å fastsette regler for beitebruken. Det var knyttet størst 

vanskeligheter til sau på beite. Disse problemene var relativt nye slik at erfaringer og 

kunnskap om hvordan problemene best kunne løses var mangelfulle.  

 

Retten vedtok en midlertidig ordning etter jskl. § 23 for å skaffe et bedre grunnlag for 

endelige bruksregler. Avtalen fra 1888 ble samtidig satt ut av kraft. Som en del av den 

midlertidige ordningen ble det gitt detaljerte regler om hvordan beitebruken skulle utøves. Det 

ble også satt krav til at den enkelte beitebruker skulle registrere skader og andre forhold som 

var av interesse i forhold til en endelig bruksordning. Etter første beitesesong med den 

midlertidige ordningen ble erfaringene gjennomgått i et nytt rettsmøte. Endringer ble foretatt 

og fortsatt prøveordning for påfølgende beitesesong ble vedtatt. Etter andre beitesesong med 

prøveordning ble erfaringene og reglene gjennomgått på nytt og det ble vedtatt en tredje 

sesong med prøveordning. 

 

Etter tre beitesesonger med prøveordning ble de endelige reglene for beitebruken fastsatt. 

Videre hadde partene kommet til enighet om at beitekontrakten fra 1888 skulle være 

fordelingsgrunnlaget for beiteretten 

 

Kommentar: 

Jskl. § 23 gir mulighet for å sette midlertidige regler og legge bånd på skiftefeltet så lenge 

jordskiftet varer. I denne saken kan det se ut for at retten har benyttet denne muligheten i sin 

ytterste konsekvens ved at prøveordningen har blitt videreført over flere sesonger med mindre 

endringer. Det vil bli en avveining hvor mye man kan kreve at partene selv skal ordne bruken. 

Vår oppfatning er at det i denne saken har blitt detaljstyrt i for stor grad. 
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Skisse: 

Området var et tidligere sameie, og var på det tidspunkt saken ble fremmet delt opp i 

eiendommer med full eiendomsrett. Unntaket var beiteretten som lå igjen som en fellesrett. 

Ønske om ordning av beitebruken og fordeling av andeler i beitet. 

 
Figur 17. Sak 16. Bruk av midlertidig ordning etter jskl. § 23 (Grønning og Haug). 

 

Sak 17 

Lista jordskifterett 

Sak nr. 6/1999 – Årikstad 

Jordskiftedommer Arve Konstali 

 

Saken gjelder:  

Vedtak om gjerder jf. jskl. § 17a, annet ledd, grensegang jf. jskl § 88 og beiteordning jf. jskl. 

§ 2c nr. 2. (Saken gjelder også deling av landbrukseiendom, grensegang og veger. Dette 

holder vi utenfor fordi det ikke har relevans for vår problemstilling). Saken ble anket til 

jordskifteoverretten.  

 

Sakens innhold: 

Jordskifteretten 

Til sammen er det 13 forskjellige grenser med gjerder. Først drøftet jordskifteretten generelle 

bestemmelser for gjerde, deretter drøftet de hver enkelt av de 13 grensene.  
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Med hjemmel i jordskiftelovens § 17a, annet ledd fikk partene mulighet til å utale seg.  

Eierne av gnr. 189/5 mente at det ville være en fordel for eiendommene at gjerdeplikten ble 

fordelt. De hevdet det ville komme dagens eiere og framtidige eiere til gode, og selv om det 

ikke var dyr på alle bruk mente de det kunne forandre seg i framtiden.  

 

De øvrige mente at deres eiendommer ikke hadde nytte av delt gjerdehold, og det måtte være 

opp til den enkelte å holde gjerde for egne dyr. De mente at et eventuelt gjerdehold måtte 

bygge på en avtale mellom partene, og at det ikke var hjemmel til å pålegge gjerdehold. 

Jordskifteretten viste til gjerdeloven § 7 første ledd med de to vilkårene som begge må være 

oppfylt. Videre vises det til samme lovs § 7 annet ledd hvor det framgår at gjerdet ikke må 

legges ned uten at vedlikeholdskostnadene er større enn nytten for begge eiendommer sett 

under ett. Jordskifteretten mente at selv om det ikke lenger var dyr på bruket, kunne bruket ha 

nytte av gjerde og ved vurdering av om en eiendom hadde nytte av at et gjerde skulle det ikke 

kun legges vekt på økonomiske målbare kriterier. Videre nevner retten at siden det i 

gjerdeloven ikke er listet opp hvilke moment det skal legges vekt på ved nyttevurderingen, så 

blir det en skjønnsmessig vurdering for den enkelte grenselinje. Retten nevner ulike momenter 

(blant annet investeringskostnader/gjerdekostnader) som blir ilagt vekt på de ulike grensene. 

Deretter vurderes hver og en av de 13 grensene.  

 

”Med hjemmel i jskl. § 17a, annet ledd gjorde jordskifteretten slik vedtak: 

Partene har blitt enige om grensene. Kap. I viser det partene ble enige om. 

Partene har blitt enige om beiteordning. Kap III viser det partene ble enige om. 

I tillegg må det gis regler om tvangsfullføring.”  

 

Jordskifteoverretten 

Den ene parten anket jordskifterettens vedtak om beiteordning fordi de ikke fant det 

hensiktsmessig med ordningen som ble fastsatt av jordskifteretten. De ankede parter på gnr. 

189/1, 4, 7 og 10 mente løsningen kom i stand i ”affekt” etter at partens far døde mens saken 

pågikk. Under behandlingen ved jordskifteoverretten var det ingen av partene som gikk inn 

for den vedtatte løsningen. Overretten fant derfor ingen grunn til at denne bestemmelsen 

skulle opprettholdes, og gjorde om vedtaket på dette punktet.  

Partene på gnr. 189/1, 4, 7 og 10 forslo videre at det burde foretas et jordskifte med bytte av 

teiger som de mente ville resultere i at beite- og gjerdekostnadsspørsmålene ville løse seg. 

Ankemotparten (gnr. 189/5) ønsket ikke et slikt arealbytte, fordi de mente det ville føre til 
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dårligere beiteforhold for deres sauer. De argumenterte også med at de hadde fått laget 

skogbruksplan, miljøplan og gjødslingsplan som hadde kostet dem mange penger, og dersom 

de måtte bytte areal måtte de få laget nye planer. Jordskifteoverretten var enig med de ankede 

parter på gnr. 189/1, 4, 7 og 10 i at arronderingsmessig kunne et slikt arealbytte være 

interessant, men overretten ville ikke gå inn for et slikt forslag. Jordskifteoverretten fant 

motargumentene fra eierne av gnr. 189/5 så tungtveiende at de ikke ville pålegge et slikt 

arealbytte.  Den samme parten anket også på jordskifterettens vedtak om gjerdeplikt i 

grensene. Jordskifteoverretten drøftet her jordskifterettens avgjørelse med bakgrunn i 

gjerdeplikt ut fra grannegjerdeloven. Overretten var her i hovedsak enig med jordskifteretten i 

dens generelle betraktninger om nytte og gjerdeplikt. De la særlig vekt på at en måtte se dette 

spørsmålet over et lengre tidsperspektiv og at driftsformene dermed kunne variere på den 

enkelte eiendom. Ved behandlingen av saken i jordskifteoverretten ble det også opplyst at det 

forekom beiting av sau på ankede parters areal. Dette mente overretten understreket behovet 

for gjerde også sett fra ankede eiendommers side. Ankede part på gnr. 189/8 anket på 

fordelingen av gjerdekostnadene for to av grense. Dette var grenser hvor dyrket mark støtet til 

areal som hørte til en boligtomt. Jordskifteretten hadde delt gjerdeplikten for disse to 

grensestrekningene likt mellom eierne av gnr. 189/8 og gnr. 189/5. Jordskifteoverretten kom 

fram til at de ville endre de grensene som jordskifteretten hadde fastsatt. De fant det mest 

riktig at eierne av gnr. 189/5 tok hele ansvaret for gjerdeholdet langs disse grensene, og fant 

det tvilsomt at nytten var større enn kostnadene for gnr. 189/8 med de bestemmelsene som var 

fastsatt av jordskifteretten, jamfør jskl § 3 bokstav a. Endelig viser jordskifteoverretten til 

beitelovens § 6, hvor det framgår at den som har beitedyr har plikt til å holde sine dyr på areal 

hvor de har rett til å beite, og mener da at den som har beitedyr på gnr. 189/5 må holde gjerde.   

 

Kommentar: 

Nytte og kostnadsfordeling i forbindelse med gjerdehold og gjerdedeling blir grundig drøftet 

av jordskifteretten. Denne saken viser hvordan jordskifteretten kan ”kjøre flere saker i en og 

samme sak.” Saken er også interessant fordi jordskifteoverretten vurderer kostnadsfordeling 

på gjerde ulikt fra jordskifteretten. 
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Skisse: 

Figur 18. Sak 17. Vedtak om gjerder m.m. (Grønning og Haug). 

  

Sak 18 

Eidsivating jordskifteoverrett 

Sak nr. 5/1997 Nykirke 

Dommer: Dag Juvkam 

 

Saken gjelder: 

Anke over gjerdeskjønn og vedtak om gjerdetrase. Gjerdeloven §§ 1, 12 og 13. 

Saken søkt fremmet for jordskifteretten som bruksordning og fellestiltak. 

 

Sakens innhold: 

Området var i kravet oppgitt til å være på 45 – 60 000 dekar. Kravet omfattet om lag 100 

 parter og 40 naboer. Bakgrunnen for kravet var at man ikke hadde regler for beitebruken og at 

 gjerdeholdet var mangelfullt. Dette hadde resultert i en uholdbar situasjon med beitedyr som 

 kom ut av beiteområdet. Etter at kravet ble fremmet fastsatte jordskifteoverretten midlertidige 

 vedtekter etter jskl. § 23. Jordskifteoverretten kom til at gjerdeskjønnet ble opphevet. Deler av 

 fastlagt gjerdetrasè ble opphevet og erstattet med ny trasè. 
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Kommentar:  

Hensynet til naturmiljøet, friluftsinteressene og dyrelivet ble ikke ansett å være til hinder for 

 å sette opp elektrisk gjerde, slik som vedtatt i jordskifterettens skjønn. 

 

Sak 19 

Voss jordskifterett 

Sak nr. 8/1987 Opheim 

Dommer: Karl Time 

 

Saken gjelder: 

Fellestiltak vedrørende gjerdehold, nytt gjerde mellom innmark og utmark. Jskl. § 2 e 

 

Sakens innhold: 

Kravet hadde sin bakgrunn i at gjerdeholdet ble oppfattet som uholdbart.  

Det ble fastsatt trase for nytt gjerde. Fordelinga av kostnadene med gjerdet ble fordelt på 

 følgende måte: 20 % av kostnadene ble fordelt likt på alle partene unntatt to bruk som var 

 markert mindre en de andre og fikk dermed en skjønnsmessig mindre del. De neste 30 % av 

 kostnadene ble fordelt etter skyld. De siste 50 % av kostnadene ble fordelt etter hvor lang 

 gjerdetrekning det enkelte bruket hadde i det gamle innmarksgjerdet. 

 

Kommentar: 

Saken viser etter vår mening en fornuftig måte å dele gjerdeholdet på. Fordelingsnøkkelen tar 

 hensyn til flere faktorer. Vi ser dette som en løsning som letter kan aksepteres av de fleste 

 parer i en sak. 
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3.6 Kommunale plandokumenter 

Hensikten med dette avsnittet er å gi noen eksempler på hvordan en beitebruksplan kan se ut i 

praksis. Tre ulike beitebruksplaner brukes som eksempel: 1. Beiteplan for Oppdal kommune, 

2. Beitebruksplan for Sel kommune og 3. Beitebruks- og beredskapsplan for Skjåk. 

Beitebruksplanene er gjennomgått etter samme prinsipp som for avsnitt 3.5: 

  

• Navn 

• Målsetting: Hva er tanken bak planen, hva vil den fram til?  

• Hvem har utarbeidet planen: Hva er lagt til grunn og hvilke personer/lag har hatt 

innvirkning i arbeidet med planen? 

• Innhold: Hva inneholder planen, hvilke moment tar den for seg? 

• Kommentar: Vi framhever hva som eventuelt er spesielt for planen, og sammenligner 

dem opp mot hverandre.  

 

Under avsnitt 3.6.2 gir vi et eksempel på hvordan en reguleringsplan som omhandler gjerde 

og beitebestemmelser kan se ut. 

 

3.6.1 Eksempler på beitebruksplaner 

1. Beiteplan for Oppdal kommune (2001). 

 

Målsetting:  

Bakgrunnen for beiteplanutredningen er et ønske om å opprettholde en aktiv bruk av 

utmarksbeitet i Oppdal. Målet med planen er å finne praktiske løsninger på de 

problem/uklarheter som er omkring beitebruken.  

 

Hvem har utarbeidet planen: 

29.02.00 ble det holdt et oppstartsmøte for arbeidet med beiteplanen. Representanter for 

beitelag, kalvesankelag, større grunneiere, sau- og geitavlslag og kommunen møtte. 

Oppstartsmøte satte ned ei styringsgruppe for arbeidet av beitebruksplanen. Laget bestod av 

fire representanter for beitelag sau, en representant for et kalvesankelag, jordbrukssjefen, en 

representant for Oppdal sau- og geitavlslag, en representant for Oppdal Bygdeallmenning og 

en representant for et grunneierlag. 
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Styringsgruppa hadde 5 møter, hvor alle berørte parter fikk komme med innspill til planen. 

 

Innhold:  

Planen er på 20 A4-sider pluss vedlegg (30 sider) og har følgende innhold: 

1. Historikk og fakta om beitebruk i Oppdal: En historisk innføring om beitebruken, 

med følgende underpunkter; Beitebruk i dag, verdsetting av beitet og økonomisk 

betydning av saueholdet i Oppdal. 

2. Lovverk/rettslige forhold: En kortfattet gjennomgang av lover og forskrifter som de 

mener er relevante. 

3. Aktuelle problemer: Planen drøfter hva den ser på som de mest aktuelle 

problemstillingene og gir forslag til tiltak. Gjerdehold, arealbruk, rovdyr, 

skilting/informasjon og annet (hytter, sau fra nabokommuner, hunder, turisme, 

hjortevilt, beitelagene i mellom og organisert beitebruk) blir lagt fram som de mest 

aktuelle punktene for konfliktsituasjoner. 

4. Målsettinger: Hovedmål for og delmål for beitebruksplanen.    

5. Handlingsplan – aktuelle tiltak: Skjematisk framstilt handlingsplan med ulike tiltak og 

ansvarsfordeling som kan iverksettes for å forebygge og forbedre situasjonen i 

forhold til beitebruk. 

 

I vedleggene finner man en beskrivelse av hvert beiteområde i Oppdal. Kart som viser de 

ulike beiteområdene. Trollheimen reinbeitedistrikt, beskrivelse og tapsutvikling. Kart over 

villreinens og moskusens utbredelsesområde.  

 

Kommentar:  

En grundig og gjennomført bra plan. Klare målsettinger med hva de ønsker med planen. God 

verdsettingskalkyle som viser tydelig den økonomiske betydningen av saueholdet. 

”…Saueholdet i Oppdal tilsvarer dermed en arbeidsplass med 417 ansatte… Til sammen for 

Oppdals 153 bruk utgjør dette 13 millioner i driftsoverskudd på saudelen av gardsbruket og 5 

millioner innen tilleggsnæringer/skog…”  

 

Planen kunne med fordel hatt bedre kart etter samme type som vi finner i Sel kommunes 

beitebruksplan. Handlingsplanen virker realistisk og grundig gjennomarbeidet. 
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2. Beitebruksplan for Sel kommune (2002). 

 

Målsetting:  

Målet med denne beitebruksplanen er å kartlegge og synliggjøre verdiene som utmarksbeite 

representerer og sikre tilgangen til dem for ettertiden. 

 

Hvem har utarbeidet planen:  

Landbrukskontoret har koordinert arbeidet og utarbeidet beitebruksplanen. En del av 

faktaopplysningene er hentet fra beiteregistreringsskjemaene som ble sendt til alle 

husdyrholderne i 1997. Noe fakta og statistikk er hentet fra søknader om produksjonstillegg. 

Planen er vedtatt av kommunestyret i Sel 16.12.2002. 

 

Innhold:  

Planen er på 16 A4-sider pluss vedlegg (7 sider) og har følgende innhold: 

1. Beiteretten: En meget kort og generell redegjørelse for hva beiterett er, og hvilke 

lover som de mener er aktuelle. Videre vises det til hvilken lovhjemmel som regulerer 

arealet Sel fjellstyre forvalter.   

2. Beiteområdene: En oppramsing av de forskjellige beiteområdene som planen 

omfatter. 

3. Om beitebruken i Sel: Grunnlaget for husdyrholdet i Sel er framstilt i fem skjemaer 

som viser antall dyr på beite og antall fôrdager på beite i de ulike beiteområdene. 

Videre er det skjemaer over sankelag- organisert beitebruk, verdi av utmarksbeite (to 

skjemaer) og kjøttverdien av beiteopptaket. Tallene i skjemaene baserer seg på et 

spørreskjema som ble sendt ut til alle husdyrholderne i Sel i 1997. (Av 214 utsendte 

spørreskjemaer kom det 199 i retur). 

4. Kulturlandskap: En kort drøftelse av hvilken fordeler beitedyrene tilfører 

kulturlandskapet. 

5. Vegetasjonskartlegging: En meget kort drøftelse av hva vegetasjonskartlegging er. 

Det gis også status for vegetasjonskartleggingen i kommunen. 

6. Tap av dyr på utmarksbeite: Tar for seg hva som er årsakene til tap av dyr på utmark 

og hva beitebrukerne kan gjøre for å unngå tapene. Oversikt over tapte dyr, 

tapsutvikling vises i tabeller og skjemaer. 

7. Konflikter når det gjelder beitebruk: Planen tar for seg det den mener er de viktigste 

momentene for konflikter i forbindelse med beitebruk. Rovdyr, radioaktivitet, 
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reiseliv/andre interesser og gjerdehold blir trekt fram som årsaker til konflikter med 

beitebrukerne.  

8. Bruk av planen: En kort redegjørelse for hva som er hensikten med beitebruksplanen. 

9. Tiltaksplan: Forskjellige tiltak som skal iverksettes for gjøre situasjonen bedre for 

beitebrukerne.  

10. Kart over beiteområdene: Kart over beiteområdene i kommunen. På kartene er det 

tegnet inn; sentrale beiteområder, beitelagsgrenser, brukte stier/veger, sperregjerde, 

saltplasser, gjeterbuer, bruer og samlekveer. 

 

Kommentar:  

Gode og tydelige kart som viser hvor det er sentrale beiteområder, gjerder m.v. Rent estetisk 

er planen noe uryddig med veldig mange skjemaer med ulik farge og forskjellig struktur. 

Tiltaksplanen virker halvferdig og mangler mange momenter i forhold til tiltaks og 

handlingsplanen for beitebruk og beredskap for Skjåk. Som eksempel kan det nevnes at 

tiltaksplanen til Skjåk har 31 tiltak med målsetting, ansvar, oppstart og merknad. Planen til 

Sel har 6 tiltak, mens Oppdal sin tiltaksplan har 22 tiltak. Bakdelen med Oppdal sin 

tiltaksplan er at den kun er ”tiltak” og ”ansvar” som det blir gjort rede for i motsetning til 

Skjåk sin plan hvor det redegjøres for ”tiltak, målsetting, ansvar, oppstart og merknad”.      

 

3. Beitebruks- og beredskapsplan for Skjåk (2006). 

 

Målsetting:  

Målsettingen med planen var å få til en handlingsrettet beitebruks – og beredskapsplan som 

skal synliggjøre verdien av utmarksbeitet og foreslå tiltak som kan sikre beitebruken for 

fremtiden. Planen skal forebygge konflikter mellom beitebrukere og andre som har interesser i 

utmarka. Den skal også legge vekt på beitebruken i kommunalt planarbeid. 

 

Hvem har utarbeidet planen:  

En styringsgruppe med følgende representanter har utarbeidet planen: En representant fra 

Skjåk Bonde – og Småbrukerlag (leder), en representant fra Skjåk Almenning, en representant 

fra Skjåk beite- og sankelag, politisk valgt representant fra Skjåk kommune og en representant 

fra administrasjonen i Skjåk kommune (sekretær). I forkant av planen har styringsgruppa hatt 

møte med Erling Skurdal fra landbruksavdelingen hos Fylkesmannen. Under prosessen har 

det også vært dialog med viltinteresserte i Skjåk kommune. 
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Innhold:  

Planen er på 30 A4-sider pluss vedlegg (6 sider) og har følgende innhold: 

1. Innledning: Kort historisk innføring og noen tanker om fremtiden. Det gis også en 

avgrensing av planen. 

2. Historikk/fakta: Tar for seg beitebruk før og nå, en kort gjennomgang av beiteretten i 

kommunen/allmenningen, verdien av utmarksressursene, dyras beitevaner, og litt om 

organisert beitebruk. 

3. Problemstillinger: Planen drøfter hva den ser på som de mest aktuelle 

problemstillingene og gir forslag til tiltak. Gjengroing av sæterlandskapet, gjerdehold, 

rovdyr, skogbruk, hyttebygging, friluftsliv/turisme, veger og trafikk, infrastruktur og 

jakt og vilt blir lagt fram som de mest aktuelle punktene for konfliktsituasjoner. 

4. Vern av utmark: Planen sitt synspunkt på vern av utmark. 

5. Dyrevelferd/beredskap: Planen er en beitebruks- og beredskapsplan for beitedyr i 

utmark. Planen har som mål å ta for seg tiltak for å opprettholde og forbedre 

dyrevelferd. Tiltak og ansvarsplassering blir gitt i en egen plan (punkt 8). 

6. Beiteutvalg: Det blir foreslått at det skal opprettes et beiteutvalg som er representert av 

kommunen, næringa og grunneiere. 

7. Aktuelle lover og forskrifter: Oppramsing av hva de mener er de aktuelle lover og 

forskrifter. 

8. Tiltaks og handlingsplan for beitebruk og beredskap: Handlingsplan – aktuelle tiltak: 

Skjematisk framstilt handlingsplan med ulike tiltak og ansvarsfordeling som kan 

iverksettes for å forebygge og forbedre situasjonen i forhold til beitebruk. 

9. Vedlegg:  

• Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd til gjerde i Skjåk kommune. 

• Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har tilgang i 

Skjåk kommune. 

• Retningslinjer for oppsetting og vedlikehold av sperregjerder og ferister/felås i 

utmark i Skjåk kommune. 

• Retningslinjer for gjerdehold rundt hytter/fritidsbebyggelse i utmark i Skjåk 

kommune. 

• Avtale mellom grunneier og samdrifter/bruker om tillatelse til å slippe beitedyr 

i nytt beiteområde. 
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Kommentar:  

Dette er den nyeste av de tre planene vi har valgt å sammenligne. I litteraturlisten finner vi 

flere beitebruksplaner deriblant Oppdal kommune sin beiteplan. Planen er detaljert og vel 

gjennomført.   

 

3.6.2 Eksempel på en reguleringsplan som omhandler gjerde- og 
beitebestemmelser  

 

Endring av gjerdebestemmelsene i reguleringsplaner for 

fritidsbebyggelse. 

 

Vedtak fra kommunestyret 31.03.05, k.sak 024/05 

 

Følgende bestemmelser innføres i alle planområder for fritidsbebyggelse i kommunen, hvor 

det tidligere har vært forbud mot gjerding: 

 

a)  Full inngjerding av eiendom er ikke tillatt: 

i)  Der bygninger står i tunform, og der det ellers er naturlige terrengformasjoner som 

 avgrenser, kan tunet avstenges med gjerde og evt. levegg. 

ii) Alternativt kan det tillates inngjerdet et mindre uteareal inkludert 

 veranda/terrasseløsninger i tilknytning til bebyggelsen på inntil 120 kvm uten 

 melding/søknad. Det skal imidlertid leveres et situasjonskart med gjerdelinjer til 

 kommunen 14 dager før gjerding kan foretas. Bygging av veranda/terrasser er 

 meldingspliktig til kommunen. Normale verandaløsninger på inntil 30 kvm, og 

 med fundamenthøyde på inntil 1 meter, oppfattes i denne sammenheng ikke som 

 gjerde, og vil kunne aksepteres etter behandling i form av melding til kommune, jf. 

 kommunens veileder for terrasseløsninger. 

iii)  Portaler er ikke tillatt. 

iv) Lévegg kan oppføres - evt. i vinkel - med lengde inntil 4 m og høyde inntil 1,8 m. 

 

b)  Ytterligere sikring mot skrenter og særlig bratte eller rasfarlige områder på tomta kan 
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 tillates etter byggemelding, så fremt behovet kan dokumenteres, og det er et klart 

 behov. I tvilstilfeller må dette behandles i form av søknad om dispensasjon og det må 

 argumenteres med ”særlige grunner”, jf. Plan- og bygningslovens § 7. 

 

c)  Gjerder skal utføres slik at råk og stier ikke stenges. Det skal da være minimum 4 m 

 mellom gjerdene. 

 

d)  Gjerder skal utformes i samsvar med Oppland fylkeskommunes veileder for gjerder i 

 hytteområder. Gjerding skal skje slik at beitedyr ikke kan komme til skade. Gjerder 

 oppføres med høyde 0,9 – 1,1 m. Grinder skal vende utover. 

 Nettinggjerder(”Nasjonalgjerder”) er ikke 

 tillatt. Gjerder skal være vedlikehold på en slik måte at det ikke utgjør noen felle eller 

 fare for beitedyr. 

 

e)  Privatrettslige avtaler om forbud mot gjerder vil gjelde foran reguleringsplanens/ 

 bebyggelsesplanens bestemmelser (Ringebu kommune 2005). 
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4 Analyse 

4.1 Innledning 

I denne delen av oppgaven analyserer vi teorien fra kapittel 2 og empirien fra kapittel 3. Vi 

har valgt en tematisk oppdeling av kapittelet med tre hovedavsnitt:  

 

• Kommunal planlegging og tilskuddsordninger  

• Jordskifte og beitespørsmål  

• Gjerde og beitelovgivningen.  

Der det har vært nødvendig er avsnittene avsluttet med en delkonklusjon.  

   

4.2 Kommunal planlegging og tilskuddsordninger 

4.2.1 Kommunens muligheter 

 

I denne oppgaven forholder vi oss til to typer rettigheter: 32 Eiendomsbaserte rettigheter og 

reguleringsbaserte rettigheter. Gjennom PBL har kommunene muligheter til å legge føringer 

for gjerde og beitebruk gjennom reguleringsplanen, eller det vi kaller reguleringsbaserte 

rettigheter. 33  Spørsmålet er hvilke fordeler og ulemper dette medfører. Slik vi ser det er 

fordelene at man kan legge føringer om gjerdehold i reguleringsplanen i forbindelse med 

utbygging av hyttefelt. Et eksempel på dette finner vi fra Hafjell-området i Øyer kommune. 

Ordfører Ole Hageløkken fortalte at det ikke hadde vært en eneste rettssak knyttet til beite og 

gjerderett i forbindelse med utbygging av Hafjell-området. Hageløkken mente at hytteeierne 

ikke så på det som en ulempe ved eiendommen at det ikke var tillatt å sette opp gjerde, og at 

forbudet ble respektert. Han mente at så lenge det gikk klart fram av reguleringsplanen at det 

ikke var tillatt å sette opp gjerde, så visste hyttekjøperne klart hva de hadde å forholde seg til. 

Det samme gjaldt for beite, og han viste der til kommunens beitebruksplan hvor det gikk fram 

hvor det var beiterett (pers.med. Hageløkken 2006). Denne oppfatningen stemmer overens 

med synspunktene til hytteeierne i Hafjell. En representant for Hafjelltoppen velforening 

uttalte at det ikke hadde vært noen konflikter rundt gjerdehold og beitebruk. Noen få 

hytteeiere kunne irritere seg over møkk utenfor hyttene, ellers så syntes de fleste det var 

                                                 
32 Mer om dette i avsnitt 2.4 
33 Mer om dette i avsnitt 2.8.3 
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trivelig med beitedyr. På spørsmål om kommunens reguleringsplan over Hafjell-området ble 

ansett som god med tanke på gjerdehold og beitebruk uttalte vedkommende at generelt sett 

blir den oppfattet som god. Mange av hytteeierne synes det var positivt at det var en streng 

regulering i forhold til gjerder. Hafjell velforening var også positive til strenge 

gjerdebestemmelser. Hytteeierne mente det fort kunne få et ”villapreg” med gjerder utenfor 

hver hytte. Vedkommende fortalte oss at noen få hadde satt opp midlertidige/provisoriske 

gjerder, fordi de mente denne typen gjerder var fritatt fra bestemmelsen i reguleringsplanen 

(pers.med. Anonym). Ut fra våres skjønn stemmer ikke dette overens med 

reguleringsbestemmelsene for planområdet Hafjelltoppen Hyttegrend . 34   

 

Jordskiftedommer Olav Ranum har en annen oppfatning når det gjelder kommunens bruk av 

restriksjoner med tanke på gjerdehold i reguleringsplaner:  

 

”Å gi regler i reguleringsplanene om gjerdehold er vel og bra, men dette løser ikke 

nødvendigvis de grunnleggende problemene. At man ikke har åpne konflikter og tvister betyr 

ikke nødvendigvis at det ikke eksisterer misnøye og uheldige situasjoner. Det kan se bra ut 

fordi det ikke er noen rettssaker, men problemet og konflikten kan være like stort allikevel. ” 

(pers.med. Ranum 2006). 

 

Dette viser at det kan være motstridene oppfatninger om bruk av regler i reguleringsplanen i 

forhold til gjerdehold og beitebruk. Planlegging kan kanskje ikke løse alle problemene, men 

vi mener kommunene bør benytte seg av mulighetene PBL gir. Særlig i forbindelse med nye 

hytteområder, og der det legges opp til en kombinasjon av hytter og beitebruk. En avklaring i 

forhold til inngjerding og beitebruk i forkant av prosessen vil være med på belyse eventuelle 

problemstillinger før man får konflikter. Det beste vil være å utarbeide en beitebruksplan for å 

synliggjøre beitenæringens interesser og rettigheter. Hensikten med beitebruksplaner er nevnt 

i avsnitt 2.6.2. Den skal være et verktøy for å få synliggjort beitenæringa sine interesser og et 

                                                 
34 I punkt 3.5 siste ledd i nevnte reguleringsbestemmelse (Øyer kommune 2001) 
 går det fram at ”gjerder tillates ikke oppsatt på tomt”. Ut i fra vårt skjønn vil midlertidige/provisoriske gjerder 
betraktes som gjerder. Videre kan kommunen legge føringer i reguleringsplanen som hindrer oppføring av 
skjemmende gjerder. Jamfør lovens § 74, annet ledd gis det hjemmel for å stille krav om at gjerdet etter 
kommunens skjønn skal tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for 
naturgitte og bygde omgivelser. Kommunen kan utarbeide retningslinjer for estetisk utforming av tiltak etter 
loven. Det vil si at kommunen kan gi klare føringer i reguleringsplanen om at midlertidige/provisoriske gjerder 
ikke tillates på grunn av skjønnhetshensyn i forhold til omgivelsene. 
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virkemiddel for å få innpass i kommuneplanlegginga. Når det er sagt, sier det seg selv at ikke 

alle kommuner har behov for beitebruksplaner. Eksisterer det ikke beitebruk i kommunen vil 

det ikke være behov for en beitebruksplan. Det er også viktig å være klar over at en 

beitebruksplan ikke er juridisk bindene (Hertzberg 1999:25). Den kommunale behandlingen 

av beitebruksplanene kan således variere etter et skiftende politisk flertall. Det er heller ikke 

noe krav om at det innenfor kommunal planlegging skal utarbeides beitebruksplaner. 

Spørsmålet er når behovet for en beitebruksplan melder seg. Slik vi ser det vil det bero på et 

skjønn. I dette skjønnet tror vi det er viktig å se på omfanget av beitebruken i kommunen. 

Hvor er det beite finner sted? Hvor stor utbredelse har beitebruken i kommunen? Er det beite i 

et planlagt hytteområde? Ser man for seg eventuelle konflikter mellom beite og andre 

interesser? Vi mener at i kommuner hvor det foregår beitebruk av en viss utbredelse er det 

behov for en beitebruksplan. Fordelen med beitebruksplaner er å få synliggjort 

interessemotsetninger på et tidlig stadium. På den måten vil kommunen ha en bedre oversikt 

over hvilke interesser og rettigheter som følger med beitebruken.  

 

I avsnitt 3.6.1 gir vi tre eksempler på hvordan en beitebruksplan kan se ut i praksis. Ved 

utarbeidelse av en beitebruksplan bør det tas utgangspunkt i de ressursene og den beitebruken   

som finnes i den enkelte kommune. Etter vår mening er Beitebruks- og beredskapsplan for 

Skjåk kommune et godt eksempel på hvordan en beitebruksplan kan se ut.  

 

En beitebruksplan bør si noe om:  

• Målsetting: Hva er målet med planen? Hva ønsker man? 

• Fakta: Historikk, beitebrukens omfang og betydning for kommunen og beitebrukerne, 

antall brukere og deres organisering. 

• Rettsgrunnlaget: Hvilke sentrale lover, forskrifter, reguleringer og rettighetsforhold 

finner man? Hvilke føringer og innvirkninger gir disse på beitebruken. 

• Konfliktområder og problemstillinger: Hvilke potensielle konflikter kan oppstå? Hva 

kan gjøres for å hindre det? 

• Tiltaksdel/handlingsplan: Tiltak, målsetting, ansvar, oppstart, merknad (NSG har 

tilgjengelig en håndbok for utarbeidelse av beredskapsplaner). 35  

• Kartdel: Kart som viser sentrale beiteområder, sperregjerder, saltplasser, gjeterbuer, 

bruer, samlekveer, beitelagsgrenser, stier/veger, eiendomsgrenser og lignende. 36 
                                                 
35 Beredskapsplan for beitebruk kan lastes ned på følgende nettadresse: 
www.nsg.no/doc/beitebruk/beredskapsplan.pdf 
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I forkant av planarbeidet er det viktig å foreta en god organisering av arbeidet. Med det mener 

vi at det er svært viktig at de ulike interessegruppene får anledning til komme med innspill og 

synspunkter til hva som bør legges vekt på i planen. Som nevnt i avsnitt 2.8.3 gis det i § 16 i 

PBL regler som åpner for at berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta 

aktivt i planprosessen. Informasjon og deltagelse i prosessen er med på å sikre engasjement og 

oppslutning om planen i ettertid. Vi mener det er riktig at det blir valgt en styringsgruppe til å 

lede arbeidet med beitebruksplanen. 37   

 

Delkonklusjon: 

- Beitebruksplaner bidrar til engasjement og deltakelse i planprosesser.   

- Beitebruksplaner synliggjør rettigheter. 

- Klare regler om gjerdehold i reguleringsplanen gjør at konflikter unngås.  

 

4.2.2 Virkninger av støtteordninger innen beitebruk 

Som beskrevet under avsnitt 2.6.1 satte i 1970 Landbruksdepartementet og Norsk sau- og geit 

i gang ordningen organisert beitebruk med den hensikt å legge til rette for en mer rasjonell 

utnytting av utmarksbeitene og redusere tapet av dyr på beite. Videre ble det i samme punkt 

gjort kort rede for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og andre tilskudd til beiting 

gjennom andre tilskudd til husdyrhold og beitebruk.  

 

Et naturlig spørsmål med tanke på støtteordningen er om de er med på å påvirke beitebruk og 

rettighetsstruktur. Støtte- og tilskuddsordninger er grundig drøftet i tidligere arbeider. 38 Det 

konkluderes med at tilskuddsordningene innen beitebruk spiller en vesentlig rolle for 

inntektsgrunnlaget til beitebrukerne. Uten støtteordningene ville dagens beitebruk neppe vært 

den samme som den er i dag.  

 

                                                                                                                                                         
36 Kartdelen til Sel kommune sin beitebruksplan er et bra eksempel på hvordan en kartdel kan se ut (Sel 
kommune 2002).  
37 Se avsnitt 3.6.1 ”hvem har utarbeidet planen” for et bra eksempel på hvordan en styringsgruppe kan settes 
sammen.  
38 Mer om dette i blant annet Hegrenes et al. 2002. 
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I vår sammenheng er det interessant å drøfte om støtteordninger får innvirkninger på 

jordskifteretten sine avgjørelser i forhold til kostnad/nytte ved sams tiltak 39. Hvordan skal 

jordskifteretten forholde seg til støtteordninger som grunnlag for verdsetting ved for eksempel 

sams tiltak etter jskl. § 2e (Se avsnitt 2.8.4 for mer om sams tiltak).  Kort oppsummert er 

hovedvilkåret for å kunne gi påbud om en investering at nytten er større enn kostnadene og 

ulempene, og at retten finner dekning for kostnadene (se sak nr. 9, 14 og19 under avsnitt 3.4). 

Videre er det et vilkår at ingen skal lide tap som følge av investeringen.  

 

I kapittel 6 i jskl Ymse investeringsreglar (§§ 41-44) gis det regler for hva jordskifteretten skal 

legge som grunnlag for planlegging av de investeringene som er nødvendige. § 42 er en 

generell investeringsregel og §§ 41, 43 og 44 har utfyllende regler for planer for rekreasjons- 

og turistformål, vegbygging, grøfting og lignende i forbindelse med jordskifte. Disse 

paragrafene må sees i sammenheng med reglene om sams tiltak. Det er viktig at 

planleggingen er så konkret som mulig for å gi et best mulig utgangspunkt for avgjørelsen 

jordskifteretten skal fatte. Ved planlegging og vurderingen av de enkelte tiltakene bør retten 

kontakte sakkyndig. 40 Dette er viktig med hensyn til nødvendige godkjenninger og eventuelle 

støtteordninger (Austenå og Øvstedal 2000:216 f.).     

 

Med utgangspunkt i hvordan støtteordninger innenfor beitebruk virker inn på jordskifterettens 

avgjørelser er det § 42 som er relevant. Paragrafen omhandler investeringer ved jordskifte og 

hva jordskifteretten plikter å gjøre. I mange saker er investeringskostnader dominerende og 

retten må ta stilling til om støtten partene får skal legges til grunn under vurderingen av om 

investeringen skal gjennomføres. Det kan være vanskelig å forutse hvordan støtteordningene 

til partene vil fortone seg fra år til år. Dette skyldes at det er nye satser på støtteordningen 

hvert år, og dette kan således svinge etter det politiske flertallet (pers.med. Flaten 2006). Det 

er ofte marginalt om et sams tiltak skal fremmes eller ikke, og i slike tilfeller kan det være 

støtten som blir tungen på vektskålen om tiltaket er lønnsomt og at ingen part lider tap.   

 

 

 

 

 

                                                 
39 Jf. jskl. §§ 2e, 34a og 34b. 
40 Jf. jskl. § 94. 
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Delkonklusjon: 

- Støtteordningene innen beitebruk spiller en vesentlig rolle for inntektsgrunnlaget til 

beitebrukerne. 

- Jordskifteretten må ta stilling til støtten som partene får skal legges til grunn. 

- Det er utfordrende å forutse fremtidige støtteordninger. Må foreta en ”kvalifisert gjetting,” 

og ta et standpunkt.   

 

4.3 Jordskifte og beitespørsmål 

4.3.1 Beitebrukens rettslige grunnlag 

Rettigheten til bruk av utmarksbeite kan oppstå på forksjellige måter og ha ulikt 

utgangspunkt. Det finnes ulike arter av beitebrukstilstander, noen er forskjellige rent faktisk, 

andre har bare ulike navn. Noen kan fortelle om rettstilstanden mens andre forteller noe om 

den faktiske bruken: 

 

• Fellesbeite 

• Sambruk i beite 

• Beitesameie 

• Beiterett avgrenset til grunneiendom 

• Beitesambruk 

• Streifbeite 

• Leie av beite 

• Beitelag 

• Beitefellesskap 

 

Den faktiske bruken av et utmarksbeite trenger ikke nødvendigvis å ha noe med den rettslige 

tilstanden i et beiteområde. Men ofte kan bruken likevel fortelle mye om rettighetsstrukturen. 

Som vi skal vise kan man gjennom bruk tilegne seg en rettighet. 

 

Beiterett som servitutt 

En beiterett på annen manns eiendom kan eksistere som en servitutt. ”En servitutt er en 

begrenset rett til faktisk rådighet over fremmed eiendom” (Falkanger 2000:175).    

De tydeligste tilfellene er hvor dette er slått fast gjennom for eksempel en skylddeling.  
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LOV-1968-11-29 nr.: Lov om særlege råderettar over framand eigedom (servituttloven), 

kommer av den grunn til anvendelse i en rekke spørsmål knyttet til beiterett.  

”Den viktigste sondringen med rettslig relevans er mellom personlige og reelle servitutter”  

 

(Falkanger 2000:180). En reell servitutt er knyttet til en eiendom mens en personlig servitutt 

er knyttet til en person. Det vil være ulike rettsregler som trår i kraft avhengig av hvilken type 

servitutt man snakker om. I forhold til beiterett er det normalt snakk om en reell servitutt. 

Servituttloven gir regler for ”omskiping, avskiping og avhendig” av servitutter. 

§§ 14 og 15 i servituttloven retter seg spesielt mot beitebruk og gjerdehold. Det fremgår av § 

14 at beiterett ikke kan heftes på barskog eller skog av eik, ask, alm eller bøk for lengre tid 

enn 25 år eller manns og kones levetid. Det samme gjelder for mark som er egnet for slik 

skog. For skogløs mark gjelder dette likevel bare så lenge det er regnet for skogsmark og 

egnet til skogproduksjon etter lov 21. mai 1965 om skogproduksjon og skogvern. Av § 15 

fremgår det at skogeieren for egen regning kan frede ungskog og plantefelt ved å holde opp til 

en tidel av beitet avstengt for andre rettighetshavere. 

Det finnes i hovedsak fire ulike hjemler for beiterett i form av en servitutt. 

 

Avtale  

En beiterett kan stiftes ved avtale. Avtalen kan både være i skriftlig og muntlig form. ”En 

avtale kan også etableres stilltiende. Et typisk eksempel er at landbrukseiendommer som 

ligger i et utmarksområde gjensidig aksepterer at utmarksområdet skal kunne brukes som 

fellesbeiteområde uavhengig av eiendomsgrenser” (Christensen 2002:7).  

 

En beiterett stiftet ved avtale forholder seg til de avtalerettslige regler såfremt ikke annet går 

fram av annen lovgivning. Den viktigste begrensningen ved å opprette en servitutt på denne 

måten ligger i jordloven § 12. Her heter det at en landbrukseiendom ikke kan deles uten 

samtykke fra departementet. En beiterett er å anse som en landbrukseiendom etter denne 

loven. 

 

Hevd  

Hevd skjer etter reglene i LOV-1966-12.-09 nr.1 Lov om hevd (hevdsloven). Det kan etter 

denne loven vinnes hevd på eiendom eller bruksrett til ting. ”Den eiendom som i aktsom god 

tro bruker annen manns eiendom til beite og er i aktsom god tro med hensyn til 

bruksberettigelsen vil vinne beiterett på grunnlag a hevd” (Christensen 2002:7).  

 113



 

Hevdstiden er 20 år hvis bruken viser seg ved en fast tilstelning og 50 år hvis ikke. Gjerde er 

et eksempel på fast tilstelning. Alders tids bruk: Om kravene til hevd ikke skulle være oppfylt 

kan en rett likevel erverves gjennom lang tids bruk. Dette er spesielt aktuelt i de tilfeller hvor 

det har vært flere brukere. 

 

”Reglene om alders tids bruk hadde større betydning før vi i 1966 fikk hevdsloven enn det 

reglene har i dag” (Christensen 2002:7).  

 

Lokal sedvanerett  

Lokal sedvanerett har mye til felles med alder tids bruk men baserer seg på en lokal 

rettsoppfatning, men med et viktig unntak; en person som ikke har utøvd bruk kan også 

gjennom lokal sedvanerett påberope seg en rettighet såfremt han tilhører den krets av brukere 

som etter lokal rettsoppfatning har en rettighet. 

 

Streifbeiterett  

Streifbeiterett er ikke å betrakte som en fullverdig hjemmel for beiterett etter dagens 

rettspraksis, (Rt 1995 side 644 ”Balsfjorddommen” og Rt 1990 side 1113 ”Steinsjøen”). Det 

er påpekt at streifbeiteretten ikke står seg på eget grunnlag som hjemmel for en beiterett. I 

dommen fra Steinsjøen heter det blant annet: ”En streifbeiterett må eventuelt ha et 

sedvanerettslig grunnlag og noen sedvanerett er ikke påvist” (Rt 1990 side 1113). 

 

Begrepet ”streifbeiterett” ble lansert i 1980 ved et forsøk på revisjon av gjerde og 

beitelovgivningen. Det er senere påberopt av partene i en rekke rettssaker, og er dessuten fulgt 

opp i et nytt forsøk på revisjon av lovene. Poenget med streifbeiteretten var at den skulle være 

et unntak fra vokterplikten, men at den likevel kunne begrenses ved gjerdehold. Begrepet har 

imidlertid ikke et klart meningsinnhold. Dette fremstår som hovedgrunnen til at Høyesterett 

foreløpig har avvist å statuere noen rett på grunnlag av begrepet (Landbruksdepartementet 

2001:5). Vi vil komme nærmere inn på begrepet streifbeite i avsnitt 4.4.1.  
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Beite i sameie 

Beitebruk kan utøves i en form for tingsrettslig sameie.  

”Sameie i tingsrettslig forstand står man ovenfor hvor flere har den samme kvalitative rett 

over en ting – til å råde over den faktisk og juridisk” (Falkanger 2000:109). Et sameie kan 

deles inn i flere nivåer alt etter hvor stor del av den totale eiendomsretten som ligger i 

sameiet. Snakker man om fullt sameie inkluderer dette alle rettigheter som ligger til 

eiendommen inkludert grunnen. Sameie i grunnen vil si at det kun er grunneiendommen som 

ligger i felleskap mens øvrige rettigheter ikke er inkludert. Til sist har vi den formen vi her 

snakker om, beite i sameie. Her er det kun retten til beite som ligger i fellesskap mens øvrige 

rettigheter inkludert grunneiendommen er holdt utenom. Ofte vil denne retten da ha oppstått 

gjennom det som betegnes som et jordfellesskap. Et jordfellesskap er et område, typisk et 

utmarksområde der deling av eiendommer ikke har vært fullstendig med tanke på 

eiendomsretten. Enkelte retter har blitt liggende igjen til felles bruk mellom eiendommene 

mens andre har fulgt med grunneiendomsretten. Det kan være vanskelig å påvise opphavet til 

et slikt sameie, både rettslig og historisk sett. Ofte vil bruken være preget av en gjensidig 

oppfattet rettstilstand mellom brukerne, slik at avtaler eller andre reguleringer ikke har vært 

nødvendig. Et sameie kan og oppstå som resultat av en avtale og vil da være langt klarere rent 

juridisk. Jordskifte er en tredje mulig opprinnelse til denne typen sameie.  

 

Sambruk 

Selv om det ikke skulle foreligge beiterett i form av servitutter eller sameie har det vært, og er  

fortsatt vanlig å utnytte beiteretten i felleskap mellom flere eiendommer. Når en slik type 

sambruk har pågått i lang tid vil man etter hvert få en rettstilstand som kan være uklar. Ofte 

får man en tilstand som oppfattes som et tingsrettslig sameie. Sambruk kan over tid resultere i 

en festnet bruk eller sedvane men dette er ikke nødvendigvis gitt. Det sentrale spørsmålet vil 

være hvordan oppfatningen av rettighetsforholdene er blant brukerne. 

 

Kjøp og salg av beiterettigheter 

Rene kjøp og salg av beiterettigheter foregår etter vår erfaring svært sjelden. Det kan være 

flere årsaker til dette; kommunene kan være restriktive med tanke på å gi tillatelse til fradeling 

av beiterett, grunneierne selv har ikke noe ønske om å selge beiteretten, beitebrukere får 

dekket sitt beitebehov gjennom leie av beitearealer eller at det ikke eksisterer noe marked for 

salg av beiteretter. Det er sannsynlig at alle disse punktene er av betydning. For en husdyreier 
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som ønsker å tilegne seg utmarksbeite vil den enkleste løsningen normalt være å inngå en 

avtale om langtidsleie. 

 

Utleie 

En beiterett kan leies bort på samme måte som ved jordleie. Normalt vil da leietaker ha 

anledning til å slippe det antall dyr som er hjemlet i bortleiers beiterett. Utleie er forskjellig 

fra en servitutt men kan i enkelte tilfeller være vanskelig å skille. Skal det være snakk om en 

leie avtale må den kunne sies opp. Det vil og være normalt at det gis et årlig vederlag til 

bortleier. En servitutt er normalt evigvarende og hvis det er snakk om vederlag blir dette gitt 

en gang. Jordlovens § 12 sier at en rettighet tilsvarende beiterett ikke kan leies bort for lengre 

tid en 10 år av gangen uten samtykke fra departementet (kommunen). Man må også søke 

delingstillatelse for å kunne avstå en beiterett i form av servitutt (jordloven § 12). 

 

Vurdering av om en rettstilstand er å betrakte som sameie eller servitutt 

Å avgjøre om en beiterett er å betrakte som en servitutt eller et sameie er ikke alltid like klart. 

Spørsmålet har relevans i forhold til fordeling av de totale beiteressursene i et område. I et 

område der flere har beiterett vil den enkelte normalt ha en begrensning på hvor mange dyr 

som kan slippe på beite. Den totale beitekapasiteten i et område er derimot ikke alltid like 

klar. Det kan oppstå konflikter når beitepresset blir stort. Ligger beiteretten til sameie vil 

fordeling av beiteressursene kunne gjøres på grunnlag av sameielovens regler. 

Hovedprinsippet vil da være at beiterettens kvantitative 41 omfang fordeles på bakgrunn av 

den enkeltes andel i sameiet. Denne andelen kan være basert på for eksempel skyld eller 

størrelsen på den enkelte grunneiendom. En situasjon som til forveksling kan ligne på en 

sameietilstand er når flere har fått en beiterett i samme område til forskjellig tidspunkt og 

basert på ulikt rettsgrunnlag. Noen kan ha beiterett basert på hevd, andre gjennom avtale og 

noen gjennom skylddelinger. Det vil helt klart være snakk om en form for sambruk, men ikke 

nødvendigvis sameie. Problemer oppstår der man i slike situasjoner ikke har klare 

begrensninger i den enkeltes beiterett. Fordelingen kan da normalt ikke skje etter 

sameielovens regler. For å avgjøre om det foreligger en sameietilstand må man se på 

situasjonen da den enkelte rettighet ble etablert. Har samtlige beiterettshavere fått sin beiterett 

på samme tidspunkt og basert på samme rettsgrunnlag er det mye som taler for at det er snakk 

om sameie. Har derimot den enkeltes beiterett blitt etablert på ulikt tidspunkt og på ulikt 

                                                 
41 Antall dyr man har mulighet til å slippe på beite. 
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rettsgrunnlag taler det for en rettighet i form av en servitutt. I det siste eksemplet vil 

jordskifteretten være den beste og mulig eneste løsningen for å avklare den enkelte beiteretts 

utstrekning. Men jordskifteretten har også kompetanse til å behandle spørsmål om beite som 

ligger i sameie. Jskl. § 2a gir blant annet kompetanse til å oppløse sameie der grunn eller 

retter ligger i sameie mellom eiendommer. 

 

Jordloven § 12 og servituttloven § 14 

Ulike lover gir forskjellige regler for hvor lenge en beiterett kan heftes på en eiendom. Ved 

skylddeling eller annen deling av eiendom vil den være evigvarende. Ved avtale sier 

jordlovens § 12 at heftelsen ikke kan gjelde for lengre en 10 år uten godkjenning fra 

forvaltningen. Servituttlovens § 14 sier at beiterett ikke kan heftes på barskog eller skog av 

eik, ask, alm eller bøk for lengre tid en 25 år eller mann og kones levetid. En annen 

tidsbegrensning finner vi i form av at bruksordningssaker etter jordskifteloven kan taes opp til 

ny vurdering etter 10 år. Vi har ikke klart å finne noen saker der servituttlovens § 14 har 

kommet til anvendelse. I teorien kan den komme til anvendelse ved salg av beiterett men det 

kan se ut som at denne regelen i dag ikke har større praktisk betydning. 

 

4.3.2 Behandling av tvister/ rettsutgreiing knyttet til beiterett i 
jordskifteretten 

Vi vil her se på hvilke vurderinger som gjøres i jordskifterettene ved avgjørelser som 

omhandler beiterett. Som nevnt kan beiterett utledes på bakgrunn av flere forhold. Det er ofte 

snakk om rettighetsforhold som har oppstått langt tilbake i tid, ofte uten noe form for skriftlig 

dokumentasjon. Dette gjør at jordskifterettenes vurdering av historiske forhold basert på 

datidens rettsoppfatning er avgjørende. Det kreves at jordskifteretten har god kunnskap om 

lokale tradisjoner og bruksmåter i tillegg til generell eiendomshistorie/ eiendomsregistrering 

med mer. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke alltid foreligger en tvist i en 

rettsutgreiingssak. Partene har ikke nødvendigvis motstridende påstander men et felles ønske 

om å avklare rettighetsforholdene. Likevel er det i de fleste sakene som er omtalt i denne 

oppgaven snakk om en tvist. Avklaring av ulike rettslige forhold omkring beiteretten er også 

sentralt i mange bruksordningssaker. 
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Årsaker til tvist om beiterett 

Jordskifteretten sin hovedoppgave er å gjøre endringer i en tilstand slik at den blir bedre eller 

å legge til rette for best mulig utnytting av ressurser. Rettsutgreiing og avgjørelse av tvister er 

en viktig del av dette arbeidet. For at løsningen man kommer fram til skal være best mulig er 

det derfor viktig å avdekke årsaken til problemene man skal løse. I den sammenheng er også 

spørsmålet om hva som er årsaken til en tvist viktig. Både i tingrettene og i jordskifterettene 

skal man ved tvist komme fram til en dom som sier noe om hvem som har fått medhold i sin 

påstand. Forskjellen er at tingrettene i mindre grad har behov for å avdekke årsaken til en 

tvist. Tingrettene har løst sin oppgave i det øyeblikket de har slått fast hvem som er 

rettighetshaver. Etter gjennomgang av rettsbøker fra jordskifterettene ser man at mange 

årsaker til tvister går igjen: 

 

• Ønske om å ikke holde gjerde 

• Skade på skog 

• Konflikt med jakt 

• Konflikt med bebyggelse, hytter og boligeiendommer 

• Skader på dyrka mark 

• Konflikt med annen næringsutøvelse, turisme, camping og lignende 

 

Disse punktene er hentet ut fra partenes påstander i rettsbøkene. Hva som er påberopt av 

partene trenger nødvendigvis ikke være det reelle problemet. Det er grunn til å tro at partene i 

enkelte saker legger til grunn andre årsaker. Rene personlige konflikter kan være et eksempel. 

Eller man velger det argumentet som man tror retten vil legge mest vekt på. Det er rettens 

utfordring å avdekke hva som er de reelle problemene. 

 

En oppfatning: konflikter omkring beiterettigheter har ofte en bakenforliggende årsak. I 

situasjoner der noen får mulighet til utbygging av hytter og noen ikke oppstår det ofte tvist/ 

konflikter om beiterett. (pers. med. Øygard og Hauge 2006) 

Lusetersaken: Innbyrdes konflikter mellom personer i landbruket, ikke bare mellom beite/ 

hytte. Situasjonen mer nyansert en hva som har blitt presentert i media. (pers. med.  Ranum 

2006) 
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Avklaring av beiterett 

For å kunne gjennomføre en bruksordning vil det i mange tilfeller være helt avgjørende å 

avklare beiteretten i området. Ofte vil det fra rekvirentene både være krevd rettsutgreiing etter 

§ 88a og bruksordning § 2c eller fellestiltak etter § 2e. Hvis ikke rettsutgreiing er krevd og 

jordskifteretten finner dette nødvendig vil man gjennomføre dette i forkant av en 

bruksordningssak. Men en bruksordning kan også gjennomføres uten at man tar stilling til om 

det foreligger en felles beiterett, vi vil komme tilbake til dette. 

 

I mange av de rettsbøkene vi har gjennomgått har rettsutgreiing vært en sentral del av saken. 

Hva som er omtvistet eller uklart er forskjellig men overordnet er det tre hovedspørsmål:  

 

• Beiterettens geografiske utstrekning  

• Beiterettens kvalitative omfang (hvilke dyreslag, beitetider) 

• Beiterettens kvantitative omfang (antall dyr) 

Uklarhetene eller tvisten kan omhandle en av disse tre eller flere i kombinasjon.  

 

Beiterettens geografiske utstrekning 

At utmarksbeite historisk sett har hatt stor verdi er det ingen tvil om. Det er utmarksressursene 

i sin helhet som dannet grunnlaget for bosetning i våre områder. Tilgangen på dyrket mark har 

vært begrenset og utmarksbeite har av den grunn vært viktig. Når vi i dag skal avgjøre 

rettighetsforholdene til utmarksbeite er derfor den bruken som skjedde i tidligere tider en 

viktig rettskilde. Å generalisere på den måten at man sier hva som har vært den mest vanlige 

driftsformen innen utmarksbeite for hele landet er ikke mulig. Men at det har vært mest vanlig 

å utnytte beiteressursene i en form for felleskap er sikkert. Dette har sin bakgrunn i rent 

praktiske og økonomiske forhold. Inngjerding av den enkelte utmarkseiendom har sjelden 

vært den mest hensiktsmessige løsningen. Felles beite under samme gårdsnummer har vært 

vanlig mange steder. Andre steder har naturgitte forhold som elver, fjell og lignende satt de 

fysiske grensene for beitets utstrekning (nærmere om beitebruk, se avsnitt 2.2). 
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Bilde 3. Gråhøgda i Os. Foto: Yngve Rekdal. 

 

Mange av sakene vi har fått tilgang til omhandler tvist om beiterettens geografiske 

utstrekning. Jordskifterettene har beskrevet grundig de vurderingene man har lagt til grunn for 

avklaring av de forskjellige tvistene. For å belyse hvilke momenter som legges til grunn av 

jordskifterettene har vi valgt ut tre forskjellige saker som omhandler tvist om beiterettens 

geografiske utstrekning. To saker fra Sør-Trøndelag jordskifterett, ”Lufall” i Soknedalen og 

”Berget” i Rissa, og en sak fra Akershus og Oslo Jordskifterett, den såkalte ”’Vestmarka 

saken”. Sør-Trøndelag jordskifterett sak nr. 29/1992, Lufall er en sak som belyser en situasjon 

der det historiske opphavet til den enkelte eiendom er lagt til grunn for avklaring av 

beiteretten (se sak nr. 6 i avsnitt 3.5).  

 

Bakgrunnen for tvisten om beiterett var uklarheter omkring gjerdehold og at dyr i den 

forbindelse kom inn på dyrka mark. Saken omfattet 2 grender med eiendommer fordelt på 

totalt 4 forskjellige gårdsnummer. Det ble påstått fra flere av partene at samtlige eiendommer 

hadde sitt opphav i samme hovedbruk. Det forelå ingen dokumenter som sa noe om beiterett 

eller gjerdeplikt i området. Beiteretten hadde heller ikke vært et diskusjonstema mellom 

partene før denne saken kom opp. Flere av partene mente at den bruk som var utøvd i området 

sammen med den lokale rettsoppfatningen måtte være avgjørende for beiterettsspørsmålet. 
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Skog og grunn var delt med betydelig teigblanding og beite hadde alltid vært utnyttet i 

felleskap. Det var ikke kjent at det hadde vært noe sperregjerde mellom de to grendene. At 

beite og gjerdeplikt ikke var omtalt ved tidligere bruksdelinger, ofte som ledd i et arveskifte 

var naturlig. Noen annet en felles beiterett var ikke sett på som aktuelt. Man ønsket heller ikke 

å etablere rettsforhold som kunne skape problemer for den videre driften av eiendommene. 

Retten kom til at beiteretten lå i sameie. Retten bemerket at felles beiterett eller sameie 

mellom bruk som stammet fra samme hovedbruk var mer en regel enn unntak i dette området. 

Retten fant det tilstrekelig bevist at alle gårdene stammet fra det samme hovedbruket. Da det 

ikke forelå noen form for skriftlig dokumentasjon av beiteretten i området mente retten at 

bruken og den lokale rettsoppfatningen måtte tillegges størst vekt. 

 

”Beitebruken og rettsoppfatningen, både i tid, innhold og omfang, bekrefter en eksisterende 

rett som for så vidt har preg av lokal sedvane. Retten finner ingen grunn til å drøfte vilkårene 

for lokal sedvanerett.” 

 

Sør-Trøndelag jordskifterett, sak nr. 25/1996 Berget i Rissa belyser problematikk knyttet til 

mangel på avklart beiterett ved fradeling av bureisningsbruk. En annen sentral problemstilling 

er om den faktiske bruken har etablert en lokal sedvane eller om det er snakk om tålt bruk. 

Saken gjaldt konflikt om rettigheter til utmarksbeite mellom de to grendene Berget og 

Ørsjødal (se sak nr. 5 i avsnitt 3.4). Fra saksøkers side ble det hevdet gjensidig felles beiterett, 

subsidiært gjensidig streifbeiterett. Jordskifteretten la til grunn følgende momenter: Det forelå 

ingen skriftlig dokumentasjon for at det eksisterte en felles beiterett mellom de to grendene. 

Det som ellers forelå av skriftlig materiale pekte entydig i retning av at beiteretten innen det 

enkelte gårdsnummer var delt, delvis eller helt. I flere av de skriftlige kildene var 

havneganger omtalt spesielt. Dette tydet etter rettens mening på at tidligere eiere hadde vært 

bevisst sine rettigheter og sørget for at disse kom tydelig fram ved skylddelinger. Problemet 

med at beitedyr og særlig sau kom inn på dyrka mark oppstod i følge partene mot slutten av 

1960 - tallet. Retten fant det godtgjort at fram til dette hadde alle bruk holdt opp gjerde 

mellom innmark og utmark på sine egne teiger. At beitedyr gikk på sjølstyr i utmarka hadde 

foregått i lang tid uten at noen grunneiere hadde grepet inn. Retten mente at dette syntes å 

indikere samtykke. En viktig grunn var trolig at dette var den mest praktiske løsningen.  

 

”Mye tyder på at det i distriktet foreligger en bruk som har festet seg som en lokal 

sedvanerett, men retten har under tvil kommet til at dette ikke er tilstrekkelig godtgjort.” 
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Retten bemerket samtidig at det var snakk om en bruk som var i strid med beitelovens regler. 

Det ville derfor være krav om sterkere bevis en om det skulle være snakk om en bruk som 

skjedde på grunnlag av rettsreglene. Retten la også til grunn at rettsoppfatningen blant parten 

var sprikende. Retten kom til at det var snakk om en gjensidig tålt bruk i strid med gjeldende 

rettsforhold. Man fant ikke grunn til at tålt bruk skulle ha utviklet seg til et rettsforhold. 

Retten så det videre som usannsynlig at det lokalt skulle eksistert en rettsoppfatning som var i 

strid med hva som hadde kommet til uttrykk i flere skylddelings og utskiftningsforretninger. 

Det som er bemerket ovenfor førte også til at retten avviste rekvirentenes anførsler om 

streifbeiterett. Et annen forhold av betydning for rettsforholdene var at området lå i grensen 

mellom tre bygdelag og to fylker. Eiendomsgrensene hadde vært omtvistet og relativt nylig 

fastsatt. Retten så dette som nok et bevis på at området har hatt en uklar rettssituasjon.  

 

”Rekvirentene har tapt saken, men for jordskifteretten har saken budt på tvil både med hensyn 

til den faktiske og den juridiske side”.  

 

Retten kom fram til at det ikke eksisterte noen form for felles beiterett mellom de to grendene. 

Saksomkostningene ble delt mellom partene. 

 

Akershus og Oslo Jordskifterett sak nr. 37/ 1997 Vestmarka. Spørsmålet var om saksøkerne 

hadde beiterett på en eiendom kalt Toverudmarka i Lier kommune. Kun et fåtall av 

saksøkerne hadde eiendom innenfor beiteområdet (se sak nr. 8 i avsnitt 3.4). Saken er i denne 

sammenheng interessant da tvisten ble anket til lagmannsretten der utfallet ble ulikt av hva 

den ble i jordskifteretten. Gjennomgang av rettsbøkene viser at jordskifteretten og 

lagmannsretten legger vekt på ulike momenter ved avgjørelse av tvisten. Jordskifteretten kom 

til at saksøkerne med unntak av en hadde beiterett på saksøktes eiendom.  

 

Følgende momenter ble av jordskifteretten lagt til grunn for denne avgjørelsen: 

Jordskifteretten så det godtgjort at Vestmarka i svært lang tid hadde vært et viktig 

beiteområde med vesentlig betydning for brukene omkring Vestmarka. Også i dag hadde 

skogsbeite stor betydning for de som drev med husdyr i området. Det var dokumentert at deler 

av området hadde vært allmenning. Om hele området en gang hadde vært allmenning var ikke 

dokumentert. Partene var uenige om det omtvistede området Toverudmarka var en del av et 

felles beiteområde. Saksøkerne mente at beiteretten var uavhengig av om de hadde eiendom i 
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marka. Retten la til grunn at Vestmarka inkludert Toverudmarka utgjør en sammenhengende 

topografisk enhet som i all hovedsak er avgrenset av naturlige stengsler. Der det ikke har vært 

naturlige stengsler har området vært avgrenset av gjerder. Innenfor beiteområdet har det aldri 

vært gjerder med unntak av omkring setervollene. Rundt Toverudmarka hadde det heller aldri 

vært holdt gjerde. Det hadde tidligere vært en betydelig sæterdrift i området. Flere av 

saksøkerne hadde sæterrett i området uten at de eide grunneiendom der. Retten vurderte det 

slik at de som hadde sæterrett også hadde beiterett.  

 

”Retten mener at det rettslige grunnlaget for beiteretten er en stilltiende avtale eller 

overenskomst mellom grunneiere og andre med beiterett. Denne overenskomsten er blitt 

akseptert og har festnet seg gjennom lang tid. Det er for retten godtgjort at beitebruken i 

Toverudmarka har vært regelmessig og hatt et forholdsvis betydelig omfang” 

 

Tvisten ble anket til lagmannsretten av den saksøkte fra jordskifteretten og som nevnt kom 

lagmannsretten til et annet resultat enn jordskifteretten. Dom falt 11. januar 2002 i Borgarting 

lagmannsrett. Lagmannsretten slo fast at ingen ting tydet på at Toverudmarka noen gang 

hadde vært en del av en allmenning. Videre mente lagmannsretten at Vestmarka som 

benevnelse syntes å være av nyere dato. Det faktum at det ikke hadde vært gjerder i marka 

tidligere mente retten var et argument som kunne støtte ankemotpartens oppfatning om at 

beite lå i felleskap. Men dette alene ble ikke tillagt nok vekt til å avgjøre saken. Etter rettens 

oppfatning forelå det svært mye skriftlig materiale som kastet lys over saken. Retten kunne 

ikke se at noe av dette bygget under oppfatningen om et beiteområde som omfattet samtlige 

kommuner og bygder. Ut fra en samlet vurdering av de ulike momenter i saken kom retten til 

at det ikke hadde eksistert en oppfatning blant samtlige som soknet til området, at Vestmarka 

var et stort felles beiteområde. Den stilltiende avtalen som jordskifteretten hadde lagt til grunn 

kunne etter lagmannsrettens mening ikke føre frem. 

 

Delkonklusjon:  

- Sterkere krav til bevisførsel for bruk som er i strid med beitelovens regler. 

- Såfremt dokumentasjon ikke foreligger taler mye for felles beiterett mellom bruk som 

stammer fra samme hovedbruk og som har samme gårdsnummer. 

- Ved mangel på dokumentasjon ilegges lokal rettsoppfatning stor vekt. 

- Dyr på sjølstyr, også omtalt som streifbeite kan tyde på samtykke og at beiterett derfor 

er ervervet i form av sedvane. 
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- Vestmarka-saken viser at jordskifteretten og lagmannsretten i enkelte saker legger 

vekt på ulike momenter ved avklaring av beiterett. Det kan synes som om 

lagmannsretten legger større vekt på skriftlig dokumentasjon mens jordskifteretten 

legger mer vekt på den faktiske bruken. 

 

Beiterettens kvalitative omfang 

Med beiterettens kvalitative omfang tenker vi på hvilke dyreslag man har rett til å slippe på 

beite. Beitebruken har i løpet av de siste hundre år forandret seg betydelig. Både med tanke på 

det totale antall beitedyr, antall enheter, størrelsen på hver enhet og antallet av ulike dyreslag. 

Figur 1 i avsnitt 2.2 viser klart trenden de siste hundre år. Sau er det dyreslaget som klart har 

hatt den største økningen. Storfeholdet har siden 1950-tallet gått noe ned men ikke svært mye. 

Tallet på hest og geit har også gått ned. Tallene i denne figuren sier ikke noe om hvor mange 

dyr som er sluppet på utmarksbeite eller hvor stor den enkelte driftsenhet er. Sammenlikner vi 

med figur 2 ser vi at det totale fôropptaket på utmarksbeite har gått betydelig ned. Dette 

forteller oss at man i dag i større grad benytter seg av fôr fra innmark Man vet også at antall 

driftsenheter har gått ned samtidig som størrelsen på de som har blitt igjen har økt. Den 

betydelige endringen i driftsstruktur har hatt stor betydning for beitebruken. Som vi har 

drøftet tidligere kan det pekes på ulike årsaker til en tvist om beiterett eller gjerdehold. Mange 

tvister har sin bakgrunn i endret driftsmønster og mer spesialisering. Skader på skog er et 

eksempel på grunnlag for konflikt, spesielt i forhold til intensiv beiting med storfe. 42 Når det 

gjelder storfebeite er nok problemet større med at dyrene skader ungskog og planter. Når en 

driftsenhet endrer driftsform fra kombinasjon mellom sau og storfe til ensidig storfehold vil 

man ofte se at konflikter om beite oppstår. Andre konflikter kan være mellom jaktutøvelse og 

beite. Flere er av den oppfatning at storvilt trekker seg ut fra områder med stort beitetrykk. Vi 

har ikke godt nok grunnlag for å si hvor stort dette problemet er. Men så lenge noen oppfatter 

det som et problem er det noe man må ta hensyn til.  

 

I sak nr. 15/ 1994, Sandvik/ Balstad i Selbu ble det blant annet hevdet at verdien av jakta var 

redusert som følge av beite. Arne Homb nevnte at i Grue kommune hadde vært konflikter 

mellom elgjegere og beiterettshavere (pers. med. Homb 2006). 

 

                                                 
42 Vi har erfart at det omkring dette temaet er delte meninger. Arne Homb ved Glåmdal jordskifterett oppfattet 
det slik at de fleste skogeiere så på beite i skog som en fordel med tanke på at småfe holdt lauv vegetasjonen 
nede 
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Det ble påstått at store mengder sau på beite gjorde at elgen trakk ut av området.  Som 

beskrevet i avsnitt 2.3 har de forskjellige dyreslag ulike beitevaner. Blir det beitet ensidig og i 

stort omfang med et dyreslag kan skader oppstå. Der beitebruken er organisert gjennom 

beitelag eller lignende har man ofte tatt høyde for denne typen situasjoner og gitt 

begrensninger. Der beitebruken ikke er organisert kan problemer lettere oppstå. Det er ofte 

svært uklart hvilket kvalitativt omfang en beiterett har. Selv en beiterett som er opprettet ved 

skylddeling og foreligger i skriftlig form inneholder sjelden regler for hvilke dyreslag man 

kan holde på beite. Årsaken er nok at man ikke så et behov for å nevne dette. Man antok at 

den bruksformen man drev på et gitt tidspunkt ikke ville endre seg nevneverdig. En mye brukt 

formulering ved beskrivelse av en beiterett er at rettshaver har rett til å slippe på beite det 

antall dyr som fødes på gården eller som kan vinterfôres. For hvilke dyreslag dette gjelder for 

er sjelden nevnt. Ingen av tvistene i de jordskifterettsbøkene vi har gjennomgått har dreid seg 

kun om det kvalitative omfanget av beiteretten. I de tilfellene det har vært uklarheter omkring 

dette har selve tvisten dreid seg om den geografiske eller den kvantitative utstrekning av 

retten. Tilsynelatende har kvalitative spørsmål vært mer en årsak til andre tvister. Innenfor 

beiterettens kvalitative omfang kan man også trekke inn tidsaspektet. Vi tenker da på 

beitetider og tidspunkt for slipp og sanking av beitedyr. Dette er et aktuelt spørsmål i forhold 

til blant annet jakt. Sanking av beitedyr og storviltjakt er ikke en god kombinasjon. Vi har 

ikke registrert tvister som er avgrenset til kun å gjelde tidsbegrensning av beiteretten men 

spørsmålet er ofte behandlet som en del av bruksordningssaker. Der rettighetshaverne til både 

jakt og beite er de samme vil nok ikke sanketider være et stort problem.  
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Bilde 4. UMB, Ås. Foto: Grønning og Haug. 

 

Vi kjenner til en dom der tvisten konkret har dreid seg om hvilke dyr beiteretten omfattet, 

dette er den såkalte Balsfjorddommen (Rt-1995 s. 644). Balsfjorddommen belyser 

problematikken omkring endring i dyrehold på beite. Saken ble først pådømt i lagmannsretten 

og deretter anket til høyesterett. Høyesterett kom i det vesentlige til samme resultat som 

lagmannsretten. Konflikten hadde sin bakgrunn i at en bruker av utmarksbeite hadde startet 

med geit som hovednæring. Det var påstått at denne beitebruken førte til skade på skog. Både 

i form av ringbarking på store trær og skade på foryngelse. Det ble gjort gjeldene fra saksøker 

at vedkommende som drev med geit ikke hadde beiterett for denne typen husdyr og i alle fall 

ikke i det omfang som ble drevet på det tidspunktet. Den beiting som tradisjonelt hadde 

funnet sted var å anse som tålt bruk fra grunneiernes side. Saksøkte som var den som drev 

geitehold gjorde gjeldende at det forelå felles beiterett i utmarka. Videre mente saksøkte at 

betingelsene var til stede for rettserverv både i form av hevd, alders tids bruk og lokal 

sedvanerett. I det aktuelle området hadde det blitt drevet beite uten hensyn til 

eiendomsgrensene i mer en 150 år. Slik både lagmannsretten og Høyesterett så saken var 

spørsmålet om den langvarige bruken som hadde vært utøvd ga grunnlag for en rett basert på 
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lokal sedvane eller alder tids bruk. Både lagmannsretten og høyesterett kom til at det forelå en 

beiterett med grunnlag i lokal sedvanerett. Dog ble det bemerket fra Høyesterett at ved slike 

tilfeller ville begrepene lokal sedvanerett og alder tids bruk gli over i hverandre. Høyesterett 

kom til at det ikke var noe grunnlag for å gi begrensninger i beiteretten med hensyn til hvilke 

dyreslag den skulle gjelde for. Høyesterett tok ikke standpunkt til beiterettens geografiske 

utstrekning. Det ble lagt til grunn at geitehold var en tradisjonell form for husdyrbruk i 

området og at besetningen ikke var større en at den kunne vinterfores på gården. 

Høyesterettsdommeren uttaler:  

 

”Jeg finner at beiteretten – selv om den er utviklet på grunnlag av lokal sedvane – må kunne 

tilpasses utviklingen i et moderne husdyrhold i samsvar med det alminnelige prinsipp som er 

kommet til uttrykk i servituttloven § 2” 

 

Delkonklusjon: 

- Konflikter med jaktutøvelse og skogbruk er utbredt når det kvalitative omfanget av 

beiteretten endres. 

- Det kvalitative omfanget av beiteretten er sjeldent avklart 

- Den viktigste og ofte eneste rettskilde ved avklaring av beiterettens kvalitative omfang 

er bruk. 

- Med unntak av noen få dommer sier rettspraksis lite om vurdering av beiterettens 

kvalitative omfang. 

 

Beiterettens kvantitative omfang 

Med det kvantitative omfanget tenker vi på hvor mange dyr man har rett til å slippe på beite. 

Det kvantitative omfanget av beiteretten henger nødvendigvis sammen med det kvalitative 

omfanget. Det er forskjell på om man slipper 100 storfe, sau eller geit i et beiteområde. Det 

kvantitative omfanget av retten måles normalt i antall storfeenheter. Vi har erfart at man 

benytter ulike forholdstall mellom storfe og småfeenheter. Variasjonene er til dels betydelige. 

Vi vil komme tilbake til dette nedenfor. Uavhengig av om beiteretten er dokumentert i 

skriftlig form eller ikke er det normalt gårdens produksjonsgrunnlag som ligger til grunn for 

hvor mange dyr som kan slippes på beite. Som nevnt tidligere er et eksempel på formulering 

at man har beiterett for de dyr som kan vinterfores på bruket. Denne formuleringen har blant 

annet blitt lagt til grunn i Balsfjorddommen (Rt-1995 s. 644). Følgende eksempel viser en 

annen variant:  
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”Det bevidnes at ved delingen nytt fellesskap ikke er stiftet. Dog har vi samtykket i, at eieren 

av parsellen skal ha beiterett i hovedbrukets utmark for de kraturer som fødes på parsellen”  

(Midt-Trøndelag sorenskriverembete:1933).  

 

Skyldelingen skjedde i forbindelse med fradeling av bureisningsbruk. Disse to eksemplene er 

noe forskjellig formulert men slik vi oppfatter det har de i praksis samme betydning. Også når 

beiteretten har sitt grunnlag i hevd eller sedvane er det normalt brukets produksjonsgrunnlag 

som ligger til grunn for det kvantitative omfanget av retten. Som nevnt tidligere oppstår det i 

dag problemer som følge av bruksendringer i landbruket. Den gjennomsnittlige størrelsen på 

en driftsenhet med sau er i dag større en for femti år siden. Tilgangen på vinterfôr er mange 

steder stor i form av leiejord. Dette gjør at et bruk kan øke besetningen utover hva egen 

innmark gir grunnlag for. Der beitetrykket i utmarka ikke er stort vil vi tro at en slik utvidelse 

av enkelte bruk ikke skaper større problemer. I områder hvor antallet dyr på beite er stort er 

det mer sannsynlig at det kan oppstå konflikter. Vi kan ikke vise til konkrete eksempler der 

denne problemstillingen er reist. Vi tror likevel mange i dag beiter med et større antall dyr en 

hva beiteretten i utgangspunktet omfatter. For mange er nok dette en forutsetning for videre 

drift. Større enheter er nødvendig for å få et tilfredsstillende økonomisk avkastning. Hvorfor 

dette tilsynelatende ikke har skapt større problemer har nok flere årsaker. Men den viktigste 

årsaken er nok at tilgangen på beite i dag er godt. Problemet er ikke for hardt beitetrykk i 

utmarka, heller motsatt.  

 

Av de jordskiftesakene vi har hatt tilgang til er det mange eksempler på at man har vært uenig 

om hvor mange dyr beiteretten har omfattet. Men dette har vært et av flere spørsmål som har 

blitt avklart som ledd i bruksordningssaker. Vi har ikke funnet eksempler på rene tvister som 

har vært avgrenset til kun å gjelde hvor mange dyr den enkelte beiterettehaver kan slippe på 

beite. Av dommer fra tingsrettene er det den tidligere nevnte Balsfjorddommen (Rt-1995 s. 

644) som er nærmest i å omhandle dette konkret. Selv om de nedenfor nevnte sakene ikke 

dreier seg om rene tvister omhandler de likevel beiterettens kvantitative omfang på ulike 

måter.   

 

Sak nr. 18/ 1996 Ulslykkja sameie omhandlet blant annet rettsutgreiing etter § 88a. Denne 

saken er et eksempel på rettsutgreiing der det ikke forelå en tvist. Partene hadde et felles 

ønske om å fastsette den enkeltes andel i beitet. Området var et tidligere sameie som nå var 
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oppløst. Kun beiteretten lå igjen som sameie/ fellesrett. Ved oppløsing av sameiet ble det 

etablert en beiteavtale, datert 1888. Partene kom til enighet om at denne avtalen skulle ligge 

til grunn for deling av beiterett. Det som var mer uklart var områdets maksimale dyreantall. 

Med hjelp av jordskifteretten ble områdets maksimale dyreantall fastslått.  

 

Sak nr. 15/ 1994 Sandvik/ Balstad i Selbu var en større bruksordningssak der ordning av beite 

og gjerde var en sentral del. Flere grunneiere hevdet blant annet at stort beitetrykk i området 

medførte skade på skog/ plantefelt og redusert verdi på jakta. Det var uenighet om hvor 

mange dyr som kunne eller burde slippes i området. Spørsmålet var ikke gjenstand for en tvist 

men ble tatt opp som en del av bruksordningssaken. Det var reist krav om at jordskifteretten 

skulle fastsette et øvre tak for hvor mange beitedyr som kunne slippes i området. 

Jordskifteretten var av den oppfatningen at dette var noe partene i saken selv var mest 

kompetent til å fastsette. Jordskifteretten fastsatte likevel en øvre grense for antall dyr. Dette 

fordi det blant partene var stor frykt for at området kunne bli oversvømt av beitdyr. Retten 

åpnet for at grensen senere kunne justeres gjennom vedtak i beitelaget. Følgende lå til grunn 

for fastsetting av maksimalt antall beitedyr i området; En storfeenhet trenger 600 FEm pr. 

beitesesong. En storfeenhet var fastsatt til å tilsvare 6 sau eller lam. Med dette som 

utgangspunk ble det på tidspunktet sluppet 400 storfeenheter i området. Med bakgrunn i 

vurderinger gjort av Fylkesmannens landbruksavdeling ble det fastslått at området, i alt 

105.000 dekar produserte 823.000 FEm pr. beitesesong. Dette ga et teoretisk beitegrunnlag 

for maksimalt 914 storfeenheter, det dobbelte av antall beitedyr på tidspunktet. 

Jordskifteretten kom etter en samlet vurdering, der også grunneierne hadde uttalt seg til at 

man kunne øke dyreantallet til maksimalt 700 storfeenheter. Etter vår kunnskap om denne 

saken var den enkelte andelen i beiteretten ikke omtvistet eller uklar. 

 

Ulike vurderinger må gjøres for å slå fast hvor mange dyr man kan slippe i et beiteområde. 

Det første som må slås fast er det totale fôropptaket for en storfeenhet pr. sesong. I sak nr. 15/ 

1994 Sandvik/ Balstad som er omtalt ovenfor har man tatt som utgangspunkt at en storfeenhet 

trenger 600 F.e. pr. beitesesong. 43  

 

I sak nr. 44/ 1998 Midtre Orkland, Orkdal er også dette tallet blitt benyttet. I rettsboken 

henviser en av partene til (Heie 2000:100 f.) der fôropptak for en storfeenhet pr. dag er 

                                                 
43 Fra rettsbok: opplyst i brev av 22.05.1997 fra Fylkesmannes landbruksavdeling (Sør Trøndelag), 
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beregnet til 5-7 F.e pr. dag. Jordskifteretten har senere i samme sak henvist til Bjor og Graffer 

(1963) der man har gjengitt deres beregninger av middelverdi fôropptak for en storfeenhet til 

å være om lag 8 f.e.m per dekar. Slik vi forstår Bjor og Graffer er dette tallet middelverdien 

for fôropptak pr. dag og ikke pr. dekar. Tre måneders beite tilsier et fôropptak på mellom 450 

og 630 F.e. pr. storfeenhet hvis man legger tallene fra Heie (2000) til grunn. Med dette tallet 

som utgangspunkt er det mulig å foreta en bonitering slik som omtalt i punkt. 2.7.3. Man vil 

da få et tall i antall storfeenheter som forteller noe om beitekapasiteten i området. Det som for 

oss synes mer uklart er nå man med utgangspunkt i disse beregningene skal fastslå antall 

småfeenheter. 

 

 I sak nr. 15/ 1994 Sandvik/ Balstad henvises det til brev fra fylkesmannen som sier at en 

storfeenhet tilsvarer 6 sau eller lam (småfeenheter). I sak nr. 44/ 1998 Midtre Orkland 

benytter man et annet tall som sier at en storfeenhet tilsvarer 10 småfeenheter (sau eller lam). 

Forholdstallet 1:10 er også benyttet av Fylkesmannen i Oppland (Fylkesmannen i Oppland, 

landbruksavdeling 2005). Samme forholdstall er også å finne i Forskrift om tilskudd til 

organisert beitebruk (Odin 2002). En tredje variant finner fra sak nr. 20/1995 Lusæter. 

Området som bruksordningssaken omfattet var beregnet til å kunne gi beite for omkring 230 

storfe eller 890 sau. Forholdstallet mellom storfe og småfeenheter blir med dette omkring 4 

småfeenheter pr. storfeenhet. At det er en så betydelig variasjon mellom tallene som er lagt til 

grunn i de ulike sakene finner vi oppsiktsvekkende.  

 

Vi har drøftet disse variasjonene med Yngve Rekdal hos NIJOS som pekte på følgende: Det 

er viktig å definere hva en storfeenhet er. Fôropptaket varierer avhengig av hvilken type 

storfe man snakker om, vekt på dyrene, tilvekst med mer, i en buskap på beite vil det og 

kunne være en blanding av kyr, kviger og kalver. Fôropptaket for storfe av typen NRF kan 

settes til 4 F.e pr. dag i snitt gjennom beitesesongen for ungdyr ved 1-2 års alder og som 

vedlikeholdsfôr for melkekyr. For mellomtunge raser kan foropptaket i snitt være opp mot 8 

F.e. Etter Rekdals mening er et forholdstall på 1 storfeenhet = 4 småfeenheter det mest riktige 

hvis man med storfe mener NRF rasen og med småfe norsk sau. Et forholdstall på 1:10 er 

ikke riktig (pers. med. Rekdal 2006). 

 

”Beregning av beitekapasitet for husdyr i utmark vil alltid være behefta med usikkerhet. Hvor 

stor denne vil være er vanskelig å kvantifisere. Fasiten får en først ved praktisk bruk av 

området” (Rekdal 2005).  
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Delkonklusjon: 

- Det er normalt gårdens produksjonsgrunnlag som ligger til grunn for beiterettens 

kvantitative utstrekning. 

- Større enheter gjør at bruken ikke svarer til den formelle retten. 

- Avklaring av det maksimale dyretall totalt og for den enkelte rettshaver er ofte en 

forutsetning for gjennomføring av bruksordningssak. 

- Maksimalt dyretall benevnes med antall storfe eller småfeenheter. Forholdstallet 

mellom disse varierer betydelig i ulike jordskiftesaker. 

- Et forholdstall på 1 storfeenhet = 4 småfeenheter er det mest riktige hvis man med 

storfe mener NRF rasen og med småfe, norsk sau. 

 

4.3.3 Vurderinger av jskl. §§ 1 og 3a 

Jordskiftelovens § 1 har følgende innhold: 

 

Eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve, kan leggjast 

under jordskifte etter denne loven. 

Det samme gjeld når tilhøva blir utenlege som følgje av: 

a) gjennomføring av tiltak, byggjing, utbedring, vedlikehald og drift av anlegg, herunder 

nedleggjing av private jernbaneovergangar. 

b) offentleg regulering av eigarrådvelde 

 

Denne paragrafen inneholder hovedvilkårene for at jordskifte skal kunne fremmes. I forhold 

til beite og gjerdespørsmål er det første ledd som har størst relevans. For at en jordskiftesak 

skal kunne fremmes må retten vise til at to vilkår utledet fra denne paragrafen er oppfylt. 

Eiendommen må være vanskelig å utnytte slik den er i dag og et jordskifte må være tjenelig. 

Et tredje vilkår er tapsgarantien som vi skal komme tilbake til. Begge de to første vilkårene er 

gjenstand for skjønnsmessige vurderinger. Det første vilkåret må ses i sammenheng med de 

driftsmåter og ulike former for utnytting som er aktuelle i tiden. Hva som er aktuell driftsmåte 

vil variere både mellom ulike eiendommer og med tiden. Uttrykket ”tid og tilhøve” sier at 

man skal ta hensyn til dette. Det er viktig å merke seg at aktuell driftsmåte for en 

landbrukseiendom i dag ikke trenger å ha noe med normal landbruksproduksjon å gjøre. 
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Utbygging til hytte eller boligformål, vannkraft eller turisme kan være aktuelle 

utnyttingsmåter som ikke kan regnes som klassisk landbruksproduksjon. Innenfor 

utnyttingsbegrepet ligger også vern eller utvikling av kulturlandskap. Det andre vilkåret er at 

et jordskifte må være tjenelig. Dette betyr at eiendommen ikke bare må være vanskelig å 

utnytte på en god måte. Forholdene må også kunne gjøres bedre gjennom et jordskifte. Blir et 

jordskifte nektet med bakgrunn i at et eller begge disse vilkårene ikke er oppfylt må samme 

sakstype vente i 10 år før den kan bli prøvd på nytt, dette fremgår av § 4.  

 

Sak nr. 48/2002, Rennebu fra Sør Trøndelag jordskifterett tar opp problematikken omkring 

tjenelighetsvurderinger. Saken gjaldt fellestiltak og beiteordning, saken ble senere anket til 

jordskifteoverretten. De ankende parter mente at deres eiendommer var tjenelige slik de var i 

dag og at de dermed ikke kunne bli omfattet av et jordskifte. Det forelå ingen vanskeligheter 

med å utnytte utmarka, eiendomsstrukturen var etter deres mening hensiktsmessig. De mente 

også at formålet om å ikke gjøre jordskiftet mer omfattende enn nødvendig ikke var etterfulgt. 

Et annet moment som ble påpekt var at man ikke hadde en situasjon med felles beiterett over 

store strekninger. De ankende parter mente at det måtte være opp til den enkelte eier med 

utgangspunkt i dagsaktuelle driftsformer å bestemme om en ville nyttiggjøre seg 

beiteressursene i utmarka. Om en eier velger å ikke benytte retten for en periode kan ikke 

dette bety at andre kan benytte seg av retten. Disse spørsmålene ble tatt opp til behandling i 

jordskifteoverretten men de ankende parters anførsler ble ikke tatt til etterretning. 

Fremmingsvedtaket ble stående uforandret. Sak nr 20/1995 Lusæter belyser og konflikter 

mellom tradisjonelt beitebruk og andre utnyttingsmåter av utmarka, hytter i dette tilfellet. 

Spørsmålet er i hvor stor grad det skal legges til rette for beitebruken når denne er marginal i 

forhold til annen utnytting av området. Myndighetene ønsker å beholde både det tradisjonelle 

landbruket og samtidig legge til rette for nye utnyttingsmåter. Som Ingrid Glesaaen nevnte i 

forbindelse med Lusætersaken, ”Kommunen vil beholde og satse på begge deler, turisme og 

landbruk” (pers. med. Glesaaen 2006). Problemet oppstår når det er en konflikt mellom 

tradisjonelle og ”moderne” utnyttingsmåter. Spørsmålet blir hva som skal vektlegges mest. Vi 

mener man må bli mer bevisst på hva som er påregnelig framtidig utnytting av utmarka. Det 

er en illusjon å tro at det i overskuelig framtid skal gå beitedyr i ethvert utmarksområde. Ved 

vurdering av om en eiendom er tjenelig etter jskl. § 1 må jordskifteretten ta hensyn til de 

aktuelle politiske føringer. Den offisielle politikken med hensyn på tilskuddsordninger er 

avgjørende for om landbrukseiendommer i Norge er drivverdige eller ikke (se avsnitt 4.2). 
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Jordskiftelovens § 3a har følgende innhold: 

Jordskifte kan ikkje fremmast: 

a) dersom kostnadene og ulempene blir større en nytten for kvar einskild eiendom 

 

Innholdet i bokstav a) blir omtalt som tapsgarantien. Ingen skal kunne tvinges inn i et 

jordskifte som medfører større kostnader en nytte. Det er til enhver tid eiendommene som 

enhet man vurderer og ikke eierne. Kravet i bokstav a) gjelder både for den enkelte eiendom 

og skiftefeltet sett under ett. Det er likevel ikke et krav at samtlige eiendommer skal ha positiv 

nytte av jordskiftet, kun at ingen lider tap. Vurderinger av disse vilkårene står sentralt i saker 

som omhandler beite og gjerdespørsmål. Der en bruksordningssak over beitespørsmål er søkt 

fremmet vil ofte enkelte av partene hevde at de ikke har noen nytte av dette. Disse påstandene 

kan være begrunnet med at man i dag ikke benytter seg av beiteretten. Som vi har nevnt 

tidligere er det ofte få av de beiteberettigete som slipper dyr på beite. Det kan føles urimelig at 

flertallet skal gi det som oppfattes som ytelser til et mindretall. En rettighet fører normalt med 

seg plikter. Mange glemmer tilsynelatende dette i denne sammenhengen.  

 

Et prinsipielt spørsmål er i hvor stor grad den tradisjonelle beitebruken skal vektlegges i 

enhver situasjon. Skal beitebruk alltid gå foran? Man kan tenke seg følgende situasjon: Flere 

grunneiere har felles beiterett i et utmarksområde men kun en holder beitedyr. Denne 

driftsenheten består av 30 vinterfôrede sauer, et antall som ikke gir et betydelig overskudd. 

Ingen av de øvrige grunneierne har noen planer om å starte med beitedyr. Gjerdeholdet er 

ikke tilfredsstillende og vedkommende beitebruker krever bruksordning eller sams tiltak for å 

få orden på dette. Noe utleiemarked for beite eksisterer ikke i området.  

 

Hvordan skal tapsgarantien vurderes i dette tilfellet? Er den positive nytten for skiftefeltet sett 

under ett stor nok? Vil de øvrige som ikke slipper dyr på beite unngå tap? Er det tilstrekkelig 

nytte at de teoretisk kan slippe dyr på beite? Spørsmålet er om beitet har en reell verdi. Ola 

Hauge og Ivar Øygard ved Vest Oppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett var av den 

oppfatning at selve boniteringen av beitet ikke var et problem. Det er spørsmålet om 

beiteretten har en reell verdi for den aktuelle eiendommen som er vanskelig. Etter vår mening 

har beiteretten i mange områder ikke noen reell verdi.  
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De vurderingene som gjøres etter §§ 1 og 3a har betydning for skiftefeltets avgrensning. Ved 

å utvide skiftefeltet kan man oppnå stordriftsfordeler. Men skiftefeltet kan bare utvides i 

samsvar med de vilkårene som er utledet fra jskl. §§ 1 og 3a. Gjerdehold er et 

investeringstiltak som er kostnadskrevende. Kostnadene per meter gjerde reduseres om det 

totalarealet blir større. I sak nr. 15/1994 Sandvik/ Balstad fra Sør Trøndelag jordskifterett 

oppnådde man å gjerde 0,4 meter pr. dekar beitemark. Det er utvilsomt at det kan oppnå store 

besparelser ved å utvide skiftefeltet. Men faren for at eiendommer som vil kunne lide tap blir 

tatt med blir også større. Selv om man oppnår stordriftsfordeler er det ikke sikkert at netto 

nytte i skiftefeltet vil bli større. Det kan oppstå situasjoner der avgjørelser tatt i en 

jordskiftesak vil få konsekvenser for eiendommer som ikke er gjort til part i saken. I sak nr. 

48/2002 Rennebu fra Sør Trøndelag jordskifterett, ble det påpekt fra flere parter at løsningen 

etter bruksordningen ville komme til å omfatte eiendommer som ikke var gjort til parter. Mer 

om denne saken under neste punkt.  

 

Delkonklusjon 

- Aktivt bruk av utmarksbeite og tilrettelegging for dette veier tungt ved vurdering av 

tjenelighet etter jskl. § 1. 

- Beiterettshavere som ikke utnytter retten er ofte motvillige til å trekkes inn i et 

jordskifte. 

- Tilrettelegging for flere former for utmarksnæringer er en utfordring. Spesielt 

kombinasjonen utbygging og beite. Et viktig prinsipielt spørsmål er hva som skal 

vektlegges og regnes som påregnelig bruk i framtiden. 

- Det er ikke gitt at beite har en reell verdi i alle områder. 

 

4.3.4 Bruksordning jskl. § 2c 

Bruksordning etter jskl. § 2c står sentralt ved behandling av beite og gjerdespørsmål i 

jordskifterettene og er kanskje den sakstypen som er mest benyttet i forhold til disse 

spørsmålene. Bruksordning er en fleksibel sakstype som gir jordskifteretten et vidt handlerom. 

En bruksordning kan betegnes som en ”blankofullmakt” der jordskifteretten kan benytte de 

virkemidler som fører fram til en best mulig løsning (pers. med. Ranum 2006). Jskl. § 2c gir 

hjemmel til å ordne bruk i områder der det foregår sambruk, der det ikke foregår sambruk 

såfremt det foreligger særlige grunner og i områder der det utøves reindrift. Dette betyr at 

jordskifteretten har hjemmel til å holde bruksordning i de aller fleste beiteområder. 
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Bruksordning handler ofte om å gi regler av teknisk karakter. De virkemidlene man har til 

rådighet i en bruksordningssak gjør at rettighetsstrukturen kan endres. 

 

Sak nr. 48/2002, Rennebu belyser spørsmål som er knyttet til rettighetsforholdene i 

forbindelse med en bruksordningssak. Som nevnt under forrige punkt ble saken anket til 

jordskifteoverretten. Det ble her påpekt at jordskifteretten hadde gått ut over hva kravet i 

saken i utgangspunktet inneholdt. Selve problemet som jordskifteretten var bedt om å løse var 

at dyr kom inn på veg, jernbane og en campingplass. Problemet ble løst gjennom et fellestiltak 

og en bruksordning. Både bruksordningen og fellestiltaket etablerte nye rettigheter i området. 

I bruksordningen fikk alle grunneiere som hadde utmark i det aktuelle området beiterett i hele 

områdets utstrekning. Dette gjaldt også for grunneiere som ikke var gjort til parter i saken.  

Jordskifteoverretten kom til at regelen om bruksordning gikk ut over det problem som partene 

hadde bedt jordskifteretten om å løse. Bruksordningen gav rettigheter til eiendommer som 

ikke var gjort til parter i saken, men rent formelt ville reglene ikke gjelde for disse 

eiendommene. Jordskifteretten kom til at det mest korrekte ville være å oppheve ordningen. I 

praksis ville beitebruken fortsette som før. Dette kommer av at det ikke eksisterte et 

økonomisk grunnlag for å sette opp et sperregjerde som forholdt seg til de rent formelle 

beiterettighetene. Med dette sa jordskifteoverretten at den formelle beiteretten fortsatt skulle 

ligge til den enkelte eiendom men at man samtidig måtte akseptere en hvis grad av gjensidig 

tålt bruk. Denne saken viser i praksis noe av det Olav Ranum ved Valdres jordskifterett uttalte 

i intervju. Han mener at avklaring av beiterett ikke er nødvendig i alle jordskiftesaker. Ofte vil 

en rasjonell bruk av området være mulig uavhengig av om beiteretten er avklart eller ikke. En 

grunn til dette er at det ofte er tilstrekkelig med beiteressurser i de fleste områder.  

 

Sak nr. 7/1999 Lunde fra Valdres jordskifterett er eksempel på en sak der man har valgt å ikke 

ta stilling til de formelle beiteretten i området. Ranum utaler videre; ” Man trenger ikke løse 

alle problemer 100 %. Det er ofte tilstrekkelig med 80 % løsninger med tanke på 

saksomkostningene”.  

 

Sak nr. 12/1995 Åstad fra Valdres jordskifterett er også et eksempel på en beiteordningssak 

der man har konsentrert seg om å løse de praktiske problemene og har sett bort fra 

rettighetsspørsmål. Bruksordning handler ofte om å gi regler av en art som krever 

spesialkompetanse utover det som enhver jordskiftedommer har.          
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Når det gjelder beitetekniske spørsmål mener Ranum det er viktig med dialog og medvirkning 

fra partene. De må føle at de tar del i prosessen og kan bidra med sin fagkompetanse. Det er 

bedre at partene i felleskap kommer fram løsninger en at de må forholde seg til regler som 

ikke alle er enige i. Å forene ulike interesser er også et moment. I Lusætersaken ble det åpnet  

for at hytteeiere kunne hogge ved i utvalgte områder. For hytteeierne betyr dette tilgang til 

billig fyringsved og i forhold til beitebruken hindrer det gjenngroing og bidrar til kultivering 

av beitearealer.  

 

I intervju med Ove Flø og Harald Haraldstad fra Akershus og Oslo jordskifterett uttrykte de at 

jskl. § 23 burde gis bredere virkning. Slik lovteksten er utformet i dag gir den hjemmel til å gi 

midlertidige bruksregler så lenge saken pågår. De mente at man også burde gi hjemmel for 

bruk av prøveordning. Prøveordning innebærer at man i en bruksordningssak setter 

midlertidige regler for så å se hvordan disse fungerer i praksis. De endelige reglene blir så 

fastsatt på bakgrunn av de erfaringer man har gjort. I sak nr. 18/1996 Ulslykkja sameie fra 

Valdres jordskifterett hadde man prøveordning i tre beitesesonger før man kom fram til de 

endelige reglene for bruken. Slik vi oppfatter det er dette å tøye hjemmelen for midlertidige 

regler etter jskl. § 23 noe langt. Det er derimot ikke tvil om at man på denne måten finner 

fram til de mest optimale løsningene. 

 

Delkonklusjon: 

- Avklaring av beiterett er ikke nødvendig i alle bruksordningssaker 

- Ved bruksordning er det ikke alltid hensiktsmessig å løse alle problemer 100 % 

- Jskl. § 23 bør gis bredere virkning slik at man også får en klar hjemmel til å benytte 

seg av prøveordning 

- Avgrensning av skiftefeltet sett i forhold til §§ 1 og 3a kan være en utfordring 

 

Bytting av grunn og retter 

Jordskifterettens hjemmel for bytte grunn å retter eller avløse bruksretter finner vi i 

jordskiftelovens § 2 b og d: 

 

§2. Jordskifte kan gå ut på å: 

b) forme ut eigedomar på nytt ved ombyting av grunn og rettar.   

d) avløyse bruksrettar som er nemnde i §36. 
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Det fremgår også av jskl. § 19, annet ledd at det som går i bytte, alltid skal verdsettes. 

Prinsippene for verdsetting og bonitering av beite er nærmere omtalt i avsnitt 2.7 og vil ikke 

bli drøftet nærmere her. Vår erfaring er at saker der beiterett går i bytte mot grunn er sjeldne. I 

de tilfellene beiterett går i bytte har det blitt mer vanlig å gi pengevederlag. (pers. med. Hauge 

og Øygard 2006). En grunn til dette er at det ofte er problematisk å finne grunn som kan gis i 

bytte. Man kan oppleve at parter ønsker å få avløst beiterett for å slippe gjerdeplikt. Det er 

prinsipielt ikke noe som er i veien for dette. Men et viktig spørsmål er hvordan dette vil 

påvirke det framtidige beitebruken i et område. Det vil kunne bli problematisk hvis man i stor 

utstrekning benytter seg av penger som vederlag. Man kan få en situasjon der jordskifteretten 

administrerer noe som har store likheter med kjøp og salg.  

 

”Spørsmålet om avløsning av beiterett eller ikke kan være problematisk. Avløsning kan være 

den beste løsningen i dagens situasjon med medføre problemer i framtiden” (pers. med. 

Hauge og Øygard 2006). 

 

Gjerdeskjønn etter gjerdeloven 

Jordskifteretten kan med hjemmel i gjerdeloven § 16 holde gjerdeskjønn som egen sak.  

Jskl. § 34a bestemmer jordskifterettens stedlige kompetanse for gjerdeskjønn. Etter vår 

erfaring er gjerdeskjønn en lite utbredt sakstype i jordskifterettene. På spørsmål til de ulike 

jordskifterettene svarer samtlige at de har hatt få eller ingen rene gjerdeskjønn etter 

grannegjerdeloven. Saker som kunne gått som skjønn løses gjennom andre sakstyper. 

 

Sak nr. 41/ 2004 Halsaunet, Åfjord er et eksempel på en sak der kravet opprinnelig inneholdt 

gjerdeskjønn men som ble løst på en annen måte. Saken endte med en minnelig avtale mellom 

partene. Jordskiftedommer Tore Bjørnebet ved Sør Trøndelag jordskifteret mener at 

jordskifteretten står friere ved ordning av bruk etter jskl. § 2 i forhold til gjerdeskjønn etter 

gjerdeloven. Felles tiltak etter § 2e gir mulighet for mer fleksible løsninger en hva skjønn etter 

gjerdeloven. Gjerdeskjønn er ofte en ”hemsko” for å komme fram til de gode løsningene. 

Etter hans oppfatning var det ofte et ønske fra advokater at saker skulle gå som skjønn og ikke 

bruksordning. Han mente videre at kravskjemaet for jordskiftesaker burde vært mer utfyllende 

når det gjelder forklaring på hva den enkelte sakstype innebærer.  

 

På spørsmål om det var bruksordning eller gjerdeskjønn som resulterte i de beste løsningene 

svarte advokat Geir Stenseth at vi måtte spesifisere spørsmålet nærmere. Snakker man om en 
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juridisk synsvinkel, med tanke på partene, jordskifteretten eller samfunnet. Han mente jurister 

og jordskiftekandidater har forskjellige utgangspunkt og tankegang. På grunn av dette ville 

det være ulike syn på forskjellige sakstyper og virkemidler. ”For en jordskiftekandidat føles 

det nok bedre med en bruksordning” (pers. med. Stenseth 2006). 

 

Rent juridisk er det ikke noe som taler mot at skjønn er en egnet sakstype for å avhjelpe 

problemer knyttet til gjerdehold. Det er derimot en klar holdning i de jordskifterettene vi har 

vært i kontakt med at bruksordning etter jskl § 2 gir mulighet til bedre og mer fleksible 

løsninger.   

 

De sakene som kunne blitt løst gjennom rene skjønn etter gjerdeloven bli i jordskifterettene 

oftest løst som fellestiltak med hjemmel i jskl. § 2e. Mens et skjønn etter gjerdeloven 

forholder seg til prinsippene for nytte/ kostnadsvurdering i samme lov vil et fellestiltak etter 

jskl. § 2e også forholde seg til tapsgarantien og tjenelighetsvurderingene etter jordskifteloven. 

 

4.4 Gjerde og beitelovgivningen 

4.4.1 Revisjonsarbeidet av gjerde og beitelovgivinga 

Det så langt siste forsøk på revisjon av gjeldende beite og gjerdelovgivning kom i 1980 i form 

av NOU 1980: 49 ”Revisjon av gjerde og beitelovgjevinga”. Forslaget skapte debatt og 

politisk klarte man ikke å komme til enighet om et lovforslag. En arbeidsgruppe ble etablert 

for å se på uklarhetene i revisjonen fra 1980 og kom med sitt framlegg i 1987, ”framlegg til 

justeringer i gjeldende gjerde og beitelovgivning”. 

 

Gjerde og beitelovutvalget av 8. august 1975 startet det arbeidet som skulle føre fram til NOU 

1980:49. Ønsket om en revisjon av beite og gjerdelovgivningen var begrunnet med at 

næringen og bruksmønsteret for beite hadde forandret seg betydelig siden lovene av 1961 

trådte i kraft. Nå har det gått 25 år siden disse uttalelsene kom. Mye har forandret seg siden 

den tid. Utbygging av større hyttefelt i fjellområder er kanskje et av de inngrepene som er 

mest iøynefallende. Samtidig har næringa utviklet seg i retning av enda større grad av 

spesialisering innenfor et begrenset antall produksjoner. Hvis vi ser bort fra 

reindriftsnæringen er sau og storfe de produksjonene som i dag utnytter utmarksbeitene i 

størst grad. De hovedprinsippene vi har i gjerde og beitelovgivningen i dag ble innført med 
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Jordfredningsloven av 16. mai 1860. Denne loven omhandlet ikke bare gjerdehold men ga 

også regler om ansvar for beitedyr og sambruk innen beite. Hovedinnholdet var likevel 

gjerdebestemmelser. Det foreligger et grunnleggende skille i prinsippene for gjerdehold, før 

og etter loven av 1860. For en stor del var prinsippene for lovgivningen før 1860 hentet fra 

Magnus lagabøtes landslov, landsleiebolken, kap. 29 til 34, men også nyere rettstanker hadde 

til en viss grad kommet inn (NOU 1980:49 s.13). Fra gammelt av var sambeite den normale 

måten å utnytte utmarksbeite på, samtidig var det begrenset tilgang på oppdyrka arealer. På 

bakgrunn av dette var det naturlig med en hovedregel om at det var jordeieren sitt ansvar å 

holde beitedyr borte fra dyrka mark. Denne regelen gjaldt likevel ikke fullt ut. Til en hvis grad 

hadde også dyreeieren ansvar for at dyrene ikke kom inn på annen manns grunn. Når det 

gjaldt gjerdehold kunne den som ville ha gjerde mot nabo kreve at kostnadene for dette ble 

delt. For deling av part i gjerdehold skulle størrelsen på jordareal eller skyld legges til grunn. 

Utover på 1800-tallet ble det mer vanlig at naboeiendommer delte gjerdeholdet likt uten 

hensyn til skyld. Gjerdetvangen gjaldt for innmark og i utmark der det fra gammelt av hadde 

vært gjerde. I fjell og sætermark og der arealer lå i teigblanding var det ikke gjerdetvang. Som 

et resultat av at de gamle reglene ble oppfattet både som uklare og som lite egnet i tiden ble en 

kommisjon opprettet for å revidere lovgivningen. Kommisjonen kom med sin innstilling i 

1859. Kommisjonen kom fram til at tiden var inne for å innføre et nytt grunnsyn i det som ble 

kalt jordfredningsretten. Slik som kommisjonen framstilte det var det to prinsipper som kunne 

gjøres gjeldende i forhold til ansvar for beitedyr og gjerdehold. Det ene var at enhver må 

beskytte sin jord, det andre var at enhver må passe sine dyr. Kommisjonen la til grunn at 

jordbruket den gangen hadde utviklet seg vesentlig i tiden etter prinsippet om at enhver må 

beskytte sin jord ble etablert. Kommisjonen betegnet jordbruket i de sentrale deler av Norge 

som ”meget utviklet”, i betydningen at størsteparten av de aktuelle landbruksarealene var 

oppdyrket. De innså at dette ikke var situasjonen for alle deler av landet men mente at 

fjellbygdene og mer avsidesliggende strøk også ville se en større grad av utvikling i den 

nærmeste tiden. Kommisjonen uttaler:  

 

”Vi ere enige i, at en ny Lov i denne Materie bør hvile paa den Hovedsætning, at Enhver, som 

har Bofæ (Hest, Ko, Svin, Gjed), skal vogte det, saa det ikke uretteligen indkommer paa anden 

Mands Eiendom, dog at han, om han til Opfyldelse af Vogtningspligten vil gjæde, kan kræve, 

at hans Nabo deltager i Gjærdets Opførelse og Vedligeholdelse” (Vogt et. al. 1859:69 f.).  
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Bilde 5. Storvollia, Vangrøftdalen i Os. Foto: Yngve Rekdal. 

 

Hovedregelen etter loven av 1860 var at det i innmark og mellom innmark og utmark forelå 

en vilkårløs plikt til å være med på gjerdehold så lenge en av naboene krevde dette. Det var 

uten betydning om gjerdet var hensiktsmessig eller ikke. I utmark var det og vilkårsløs 

gjerdeplikt for eksisterende gjerde. Kun ved etablering av nytt gjerde i utmark kom kravet til 

nytte til anvendelse. I kommentarutgaven til loven heter det om etablering av nytt 

utmarksgjerde: ”når skjønnet etter § 2 skal vurdere nytte kontra bekostninger må der foretas 

en samlet vurdering for begge eiendommene under ett” (Bjørnstad 1945:29) 

 

Hovedformålet med den nye gjerdelovgivningen som kom 5. mai 1961 var å ” få i stand 

reglar som skulle gjelde mellom granneeigedomar av alle slag over alt i landet – i by og 

tettbygd så vel som på landsbygda” (NOU 1980:49 s. 17). Loven skulle ikke lenger kun 

omhandle landbruksgjerder. Ved spørsmål om gjerdeplikt innførte man regler om en nytte - 

kostnadsvurdering slik at spørsmålet om gjerdehold og kostnadsfordeling i slike tilfeller ble 

vurdert i det enkelte tilfelle. Lov om ymse beitespørsmål (beiteloven) kom 16. juli 1961. 

Beiteloven og gjerdeloven utfyller hverandre på mange områder og må sees i sammenheng 

selv om de i utgangspunktet er to selvstendige lover. Det er i beiteloven vi finner 

hovedprinsippet som i dag ligger til grunn for husdyreiers ansvar for å føre tilsyn med 
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beitedyr. Det er i denne loven slått fast at husdyreier har ansvar for at beitedyr ikke oppholder 

seg på steder der de ikke har rett til å være. Det kan nevnes at det i loven fra 1860 var gitt 

strengere ansvar for geit, gris og til en hvis grad sau, enn det var for hest og storfe. Dagens 

beitelov skiller ikke mellom typer beitedyr (Austenå 1993:4).  

 

Innstillingen fra 1980 inneholdt flere forslag til endringer som må kunne sies å være radikale.  

På flere områder gikk man tilbake til prinsippene fra lovgivningen før 1860. Forslaget innebar 

at eier av innmark fikk større ansvar for å verne jorda mot husdyr. Når det gjaldt gjerde 

mellom innmarkseiendommer ble nyttevurderingen etter 1961 loven foreslått endret til større 

grad av obligatorisk gjerdetvang med tilhørende likedeling av kostnadene. I utmark skulle det 

ikke foreligge gjerdeplikt såfremt dette ikke eksisterte før foreslått lov ble satt i kraft. Den 

som slapp dyr skulle heller ikke svare for skade på annen manns grunn såfremt dyreeier hadde 

opprettholdt sin del av gjerdeholdet. De tidligere revideringer av lovverket har hatt sin 

bakgrunn i endringer i struktur og driftsformer innen landbruket. Oppnevninga av utvalget fra 

1980 hadde samme bakgrunn, at landbruket har utviklet seg og at lovverket ikke er egnet i 

tiden. Det kan da virke noe merkelig at man i lovforslaget på mange områder går tilbake til de 

prinsipper som gjaldt før 1860 lovgivingen.  

 

I forbindelse med de foreslåtte endringene i vokterplikten tok man i bruk det senere mye 

omtalte begrepet om streifbeiterett. Innholdet i begrepet streifbeiterett er også omtalt i avsnitt 

2.8.1. Utvalget mente det var vanlig praksis mange steder i landet at man slapp dyr på beite 

uten tanke for at de kunne komme inn i områder der de ikke hadde rett til å være. Dette hadde 

etter sedvane utviklet seg til en tilnærmet allemannsrett for beitebrukere. Denne type bruk 

hadde så blitt begrenset av ”eindskilde grunneigarar-særleg då slike som har vore meir 

framande til tankegangen mellom folk i distriktet og deira livskår” (NOU 1980:49 s. 54). 

Utvalget peker på at slike grunneiere ofte har fått medhold i sitt syn hos praktiserende jurister 

og dommere og at dette har ført til at beiteområder ligger ubrukt. Utvalget har rett i at 

streifbeite kan være betegnende på en type beitebruk som eksisterer mange steder og har sin 

bakgrunn i rent praktiske og økonomiske forhold. Men å etablere en rett basert på denne 

bruken vil være feil. Den type bruk man snakker om varierer både i intensitet og utstrekning 

og er ofte basert på lokale sedvaner. Skulle det være snakk om at noen har etablert en rett 

basert på bruk vil dette bli fanget opp av reglene om hevd, sedvane eller alder tids bruk.  

Å innføre en ny hjemmel for beiterett i dag vil bidra til nye problemer i framtiden. 

Utfordringen i dag er at beitenæringen må forholde seg til betydelige endringer i 
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rammebetingelsene for landbruket. Mange av disse er politisk bestemt og kan av den grunn 

endres på relativt kort tid. I en slik hverdag er mange av virkemidlene i jordskifteloven, som 

eksempel bruksordning bedre egnet og mer fleksible enn å innføre nye hjemler i lovverket for 

erverv av rettigheter. 

 

4.4.2 Vokterplikt, gjerdeplikt og nytte/ kostnadsvurdering etter 
gjerdeloven 

For å fastslå om det foreligger gjerdeplikt må man foreta en vurdering av nytte og kostnad, 

dette fremgår av gjerdelovens § 7. Vokterplikten er utledet av beiteloven og står seg på eget 

grunnlag men må i mange situasjoner sees i sammenheng med gjerdeplikten. Vilkårene for 

vokterplikt og gjerdeplikt er nærmere omtalt i avsnitt 2.8.1. Mange oppfatter 

meningsinnholdet i gjerdeplikten og forholdet mellom gjerdeplikten og vokterplikten som 

uklart. Det framgår ikke klart av lovverket hvordan disse to prinsippene forholder seg til 

hverandre. Hovedprinsippet for vokterplikten fremgår av beitelovens § 6. Kort sagt skal 

dyreeier sørge for at husdyrene ikke kommer inn på områder der de ikke har rett til å være.  

Hovedprinsippet i denne loven framstår som klarere enn prinsippene for gjerdeplikt. Loven 

gir også klare regler om tvangsmidler 44 som kan benyttes dersom vokterplikten ikke blir 

overholdt. Det at loven fremstår som tydelig og at den hjemler bruk av tvangsmidler er trolig 

en viktig årsak til at den ofte blir påberopt i beite/ gjerdekonflikter.   

 

Man ser at vokterplikten blir påberopt av parter som ikke ønsker å delta i gjerdehold. Enkelte 

er av den mening at man ikke har noen nytte av gjerde da man uansett kan påberope seg 

vokterplikten. Man oppfatter det slik at gjerdeplikt mellom naboeiendommer ikke eksisterer, 

dette er ikke riktig.  

 

Hovedregelen i den gamle loven: Lov om jords fredning fra 16. mai 1860 var at gjerdeplikt 

forelå på innmark og mellom innmark og utmark. Denne gjerdeplikten var uten vilkår. Det 

som var nytt i loven fra 5. mai. 1961, var at man ikke kunne kreve gjerde uten vilkår. 

Vilkårene fremgår av gjerdelovens § 7. Det er i denne sammenheng nytte og 

kostnadsvurderingene kommer til anvendelse. Vurdering av nytte og kostnad ved oppføring 

av gjerde står helt sentralt i gjerdeloven. Det er med bakgrunn i denne vurderingen man kan 

avgjøre om det foreligger gjerdeplikt eller ikke.  
                                                 
44 Blant annet tilbakeholdsrett av husdyr etter § 8 i beiteloven 
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Å fastsette kostnadene ved oppføring av gjerde er lite problematisk. Med utgangspunkt i 

variabler som type gjerde, kvalitet og terrengets vanskelighetsgrad kan man enkelt finne fram 

til kostnadene per meter oppført gjerde. 45 Å vurdere nytte er langt vanskeligere. Som Austenå 

nevner var lovgiver klar over dette men mente det var prisen man måtte betale for å komme 

bort fra den vilkårløse gjerdeplikten som gjaldt etter den gamle lovgivinga (Austenå 1993:10). 

Spørsmålet er hva som skal legges i nyttebegrepet. For at nytten skal kunne vurderes opp mot 

kostnadene vil det være en fordel å kunne sette en verdi på nytten. Men man skal samtidig 

ikke kun legge vekt på økonomisk målbare kriterier. 

 

Nytten kan være av forskjellig karakter. Beskyttelse mot skader på dyrka mark og skog eller 

redusert fare for erstatningsansvar er den formen som nok er lettest å verdsette i penger.  

Verre er det med nytte av mer subjektiv karakter som for eksempel økt trivsel. Man skal 

vurdere nytten objektivt med utgangspunkt i eiendommen. Men faktum er at en subjektiv 

verdi for eieren eller en potensiell kjøper kan heve eiendommens totale verdi. Normalt vil det 

være flere former av nytte som må vektlegges. Hvordan summen av ulike nyttebegreper skal 

vurderes opp mot den konkrete gjerdekostnaden er vanskelig. Loven sier heller ikke noe om 

hva man skal legge vekt på ved vurdering av nytte.  

 

Rettsavgjørelser knyttet til vurdering av nytte og fordeling av kostnader etter 

gjerdelovens § 7 

Den viktigste kilden som fortelle oss noe om hvordan gjerdeplikt og kostnadsfordeling skal 

vurderes er rettsavgjørelser. De rettsavgjørelser som er vist til i det følgende er ikke å anse 

som en fullstendig oversikt over rettspraksis men som eksempler. Den enkelte sak må likevel 

anses som sentral da de ofte blir benyttet som rettskilde.  

 

Rt-1965-1277 Høyesterett 

Nytt gjerde mellom innmark og utmark: Nytte større enn kostnader, gjerdeplikt Kostnad/ nytte 

likt fordelt. Fastslo også at gjerdeloven gjelder for allmenninger. 

 

 

 

                                                 
45 Se avsnitt 2.5 om gjerdekostnad. 
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RG-1967-338 Tune Herredsrett 

Eksisterende gjerde mellom innmark og utmark: Nytte større enn kostnad, gjerdeplikt. 

Fordeling ikke fastslått. 

 

RG-1970-22 Eidsivating lagmannsrett 

Nytt gjerde mellom gårdsbruk og boligområde: Nytte større enn kostnad, gjerdeplikt.  

Kostnad/ nytte likt fordelt. 

 

RG-1974-97 Gauldal herredsrett 

Nytt gjerde mellom utmarksbeite og skog: Kostnad større enn nytte da saksøkte ikke hadde 

noe i mot beitedyr på sin eiendom, ikke gjerdeplikt. 

 

RG-1981-592 Frostating lagmannsrett 

Naboforhold etter gjerdeloven: Slår fast at bruksretthaver er likestilt med naboeiendom etter  

Gjerdeloven. 

 

RG-1985-330 Gjøvik byrett 

Eksisterende gjerde mellom utmarksbeite og innmark på samme eiendom: Retten slo fast at 

sedvanerett pliktet grunneier til å holde gjerde mellom innmark og utmark. 

 

RG-1990-61 Tønsberg byrett 

Eksisterende gjerde mellom utmark og innmark: Nytte større enn kostnad, gjerdeplikt. 

Husdyreier bærer alle kostnader 

 

Sak nr. 6/1999 – Årikstad Lista jordskifterett 

Saken omfattet fordeling av gjerdehold på flere ulike gjerdestrekninger og mellom forskjellige 

eiendommer. Flere av gjerdestrekningene gikk over ulike typer arealer, både innmark og 

utmark.  
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Der vi har benyttet begrepet utmark har man i rettsboka benyttet ”gardsgrense”. Denne 

fremstillingen viser prinsippene i fordelingen på en forenklet måte: 

 

• Gjerde mellom innmarksbeite og innmark med planteproduksjon: Nytte større enn 

kostnad, gjerdeplikt. Kostnad/ nytte likt fordelt. 

• Gjerde mellom innmark og boligtomt. Nytte større enn kostnad, gjerdeplikt. Kostnad/ 

nytte likt fordelt. 

• Gjerde i utmark med beitedyr: Nytte større enn kostnad, gjerdeplikt. Kostnad/ nytte 

likt fordelt 

 

Sak nr. 10/2004, anke over sak nr. 6/1999 Årikstad, Agder jordskifteoverrett 

Jordskifteoverretten var i det vesentlige enig med de avgjørelser tatt av jordskifteretten med 

unntak av gjerdefordeling mellom dyrka mark og boligeiendom. Jordskifteretten fant det mest 

riktig at landbrukseiendommen som drev med husdyr tok hele ansvaret for gjerdeholdet. 

Jordskifteoverretten fant det tvilsomt at nytten var større enn kostnadene for 

boligeiendommen. 

 

Med utgangspunkt i lovteksten og de ovenfor nevnte rettsavgjørelser kan man som hovderegel 

gå ut fra følgende når det gjelder gjerdeplikt i sammenheng med etablering av nytt gjerde 

(nytte er i denne sammenheng ment som samlet nytte for begge eiendommene): 

 

• Gjerde i utmark uten beitedyr: kostnad normalt større enn nytten, ikke gjerdeplikt. 

• Gjerde i utmark med beitedyr på begge sider: Avhengig av beitearealets størrelse. For 

lange gjerdestrekninger; kostnad normalt større enn nytten, ikke gjerdeplikt. 

• Gjerde mellom skog og utmark med beitedyr: Nytte normalt større enn kostnad men 

avhengig av type beitedyr og om det er snakk om ungskog eller ikke, gjerdeplikt. 

• Gjerde mellom utmark med beitedyr og innmark: Nytte normalt større enn kostnad, 

gjerdeplikt 

• Gjerde mellom utmark med beitedyr eller innmarksbeite og boligeiendom: Nytte 

normalt større enn kostnad. Gjerdeplikt. 

 

Som hovedregel kan man si at det vil foreligge gjerdeplikt i de tilfeller det er beitedyr på en 

side av eiendomsgrensen. Det viktigste unntaket er når grensen deler et område med utmark 
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på begge sider. Her vil ofte kostnadene overstige nytten selv om det er beitedyr på en eller 

begge sider. Dette vil likevel variere avhengig av beitearealenes størrelse og lengden på 

gjerdestrekningen. Som nevnt er kravet til nytte mindre når det er spørsmål om vedlikehold av 

eksisterende gjerde. Kravet er da kun at vedlikeholdskostnadene må være mindre enn nytten 

for begge eiendommene sett under ett. Hvis gjerdeplikt blir fastslått må man behandle et nytt 

spørsmål, fordeling av gjerdekostnadene. Spørsmålet om gjerdeplikt og spørsmålet om 

fordeling av kostnader er to forskjellige spørsmål og må behandles separat.  

 

Av rettspraksis ser man at det er spørsmålet om fordeling av kostnader som er gjenstand for 

størst uklarhet. Kostnadsfordelingen skal gjøres med bakgrunn i hvor stor nytte den enkelte 

har av gjerdeholdet. Problemet ligger i at graden av nytte er gjort til et skjønnsspørsmål. Den 

subjektive oppfatning blant ulike skjønnsmenn og rettsmedlemmer vil variere og man får 

derfor ulike avgjørelser. En kjent problemstilling er fordeling av gjerdehold mellom dyrka 

mark på den ene side og utmark med beitedyr på den andre. En annen problemstilling er 

fordeling av gjerdehold mellom utmark med beitedyr og boligeiendommer. Ut fra den 

rettspraksis som er gjennomgått her er det vanskelig å si noe generelt om hva som er den 

riktige fordelingen. Avgjørelsene varierer mellom at husdyreiere alene bærer kostnadene til 

lik fordeling mellom eiendommene. Man ser at det blir tatt ulike avgjørelser over 

tilsynelatende like problemstillinger. En Høyesterettsdom har slått fast lik fordeling av 

kostnader mellom innmark med planteproduksjon og utmark med beitedyr (Rt-1965-1277). 

Retten la blant annet vekt på at innmarkseier umulig kunne drive den form for produksjon han 

gjorde uten at det ble holdt gjerde. Dette resonnementet skulle man tro er gjeldende for de 

fleste former for planteproduksjon på innmark. Ut fra dette skulle man derfor tro at en 

likedeling av kostnader ville være det mest riktige. Senere rettspraksis støtter derimot ikke 

dette synet. Dom fra Tønsberg byrett (RG-1990-61) går i motsatt retning og sier at 

innmarkseier har minimal nytte av gjerde da han ikke holdt husdyr. Utmarkseier som holdt 

beitedyr ble gitt alle kostnader med gjerde. Like forskjellig er avgjørelser knyttet til fordeling 

av kostnader mellom utmark og boligeiendommer. Dom fra Eidsivating lagmannsrett (RG-

1970-22) slår fast likedeling mens avgjørelse fra Agder jordskifteoverrett (sak nr. 10/2004) 

legger til grunn at en boligeiendom vil ha minimal nytte av gjerde og at utmarkseier som 

holder beitedyr derfor skal bære alle gjerdekostnader. For øvrig er to viktige spørsmål fastslått 

gjennom rettspraksis. For det første er det slått fast at gjerdeloven gjelder for allmenninger på 

lik linje men andre eiendommer. For det andre er en bruksrettsgrense likestilt med en 

eiendomsgrense etter gjerdeloven.  

 146



Gjerdehold i tilknytning til hytte i utmark 

Det fremgår av gjerdelovens § 7 at utmarkseier ikke svarer gjerdeplikt mot hytte i utmark. 

Hviler det beiterett på hytteeiendom kan heller ikke eier uten videre gjerde inn eiendommen. 

Dette vil stenge beiterettshavere ute fra å benytte arealene. Der det er noen få hytter spredt i 

utmarka er dette sjeldent et problem. Hytteeierne kan gjerde for egen regning uten at beitet 

blir redusert av betydning. Ved utbygging av større hyttefelt uten at beiterett er blitt avløst 

eller at reguleringsplan gir regler om gjerdehold kan problemene bli større. 46 Det er forståelig 

at hytteeiere ikke ønsker beitedyr helt inntil hytteveggene. Det er også til å forstå at 

beiterettshavere ikke vil gå med på at deres rett uten videre blir innskrenket. Sak nr. 20/1995 

Lusæter fra Nord-Gudbrandsdal jordskifterett løser dette problemet på en god måte. Den 

enkelte hytteeier ble gitt mulighet til å gjerde maksimalt 500 kvadratmeter. Oppføring av 

gjerde ble gjort søknadspliktig med kommunen som saksbehandler. Den enkelte hytteeiendom 

skulle også betale en engangs sum på kr. 1000,- for avløsning av beiterett. 

 

4.4.3 Mangler ved gjerde og beitelovgivinga, ny revisjon 

Om beite og gjerdelovgivningen uttaler professor dr. juris Torgeir Austenå: ”et uløst problem 

som ligg å verker i samfunnet, særlig ut over bygdene”. (Austenå 1993:1). Et sentralt 

spørsmål knyttet til gjerde og beitelovgivingen er hvorfor forsøkene på revisjon ikke har fått 

gjennomslag. Svaret er trolig at det ikke har vært stor nok politisk vilje til å vedta en ny lov. 

Som advokat Geir Stenseth nevnte i intervju er det ikke noe som taler for at det rent 

lovteknisk skulle være vanskelig og komme fram til et nytt lovverk. Det store spørsmålet er 

hvem som skal bære kostnadene. Forslaget i innstillingen fra 1980 (NOU 1980:49) innebar at 

innmarkseiere ville fått større ansvar for å verne sine arealer samtidig som likedeling av 

gjerdehold ville blitt innført i større grad. Sett fra beitebrukens side ville dette forslaget vært 

en fordel. Kostnadene ved gjerdehold er store og for en landbruksnæring som er avhengig av 

å holde driftskostnadene nede er fordeling av gjerdehold et viktig spørsmål.  

 

Landbruksnæringen er i de fleste spørsmål samlet og de ulike interesseorganisasjonene 

arbeider for det samme resultat. Når det kommer til spørsmål om gjerdehold kan det synes 

som det er større grad av interessemotsetninger. Det er et faktum at flere 

landbrukseiendommer legger ned husdyrproduksjonen og går over til ensidig 

                                                 
46 Se og avsnitt 2.8.3 
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planteproduksjon. Det kan se ut for at man har to interessegrupper. Den ene er de som utnytter 

utmarksbeite, den andre er de som driveren ensidig planteproduksjon.  At dagens gjerde og 

beitelovgivning ikke er i ”pakt med tiden” er en utbredt oppfatning. Hva dette konkret 

innebærer kan være noe mer uklart. Det at lovgivningen for en stor del baseres på skjønn 

oppfattes som et problem. Lovverket er også lite egnet til å ta hånd om situasjoner der dyr 

streifer over flere eiendommer. Dette problemet har sammenheng med at gjerdeplikten i 

utgangspunktet kun gjelder mellom naboer med felles eiendomsgrense. 

 

Når det gelder framlegget til arbeidsgruppen fra 1987 ser det ikke ut til at denne har blitt 

tillagt stor vekt. Arbeidsgruppen skulle se nærmere på de omdiskuterte delene av lovutkastet 

fra 1980, blant annet spørsmålene knyttet til streifbeiterett, framlegget inneholdt 25 

paragrafer. 

 

Austenå er ikke nådig i sin karakteristikk av arbeidet:  

”Etter mi meining bar lovframlegget preg av dårleg juridisk handverk. Det var så mange 

uklare spørsmål i tilknytning til framlegget at det var rett og slett ille. Heller ikkje dette 

framlegget er det blitt lov av, noko eg ikkje finn merkeleg” (Austenå 1993:25). 

 

I dag foregår det ikke noe konkret arbeid med sikte på revisjon av beite og gjerdelovgivingen. 

Når en ny revisjon kan ventes å kommer er uklart men det er tvilsomt at noe vil skje før det 

etableres en politisk vilje til å løse problemene. 
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5 Oppsummering og konklusjon 
 

Problemstillingen la til grunn at det er ulike problemer og konflikter knyttet til utøving av 

beite i utmark. Oppgaven hadde til hensikt å avdekke disse, peke på mulige årsaker og til sist 

gi eksempler på løsning. Oppgaven har hatt fokus på rettighetsforholdene knyttet til 

utmarksbeite og det lovverk som regulerer rettigheter og bruk. Som problemløser har det blitt 

lagt vekt på jordskifterettene og kommunal myndigheter. Ved drøfting av lovverket har 

rettsavgjørelser fra de ordinære domstolene også blitt behandlet. 

 

Den overordnede årsaken til de problemene man opplever i beitenæringen har sin bakgrunn i 

strukturendringer og endring i rammebetingelsene for landbruket. Oppgaven har avdekket 

følgende: 

 

- Nye former for utnytting av utmark, som eksempel hytteutbygging gjør at man må 

foreta an vanskelig verdivurdering mellom ”gamle og nye” driftsformer.  

- Utmarksbeite har for mange rettighetshavere ikke en reell verdi. 

- Mye av dagens lovverk gjenspeiler ikke dagens bruk og oppleves som vilkårlig og 

uklart.  

- Utøving av beite passer ikke alltid inn i den formelle rettighetsstrukturen. 

 

Kommunal planlegging 

Større grad av engasjement og deltakelse fra beitenæringen i planprosesser bidrar til å 

synliggjøre rettigheter og behov. Aktiv bruk av beitebruksplaner er et viktig bidrag i 

kommunens øvrige planprosesser. Støtteordninger innen beitebruk spiller en vesentlig rolle 

for utnyttingen av utmarksbeite. Det er en utfordring for jordskifterettene å forutse fremtidige 

støtteordninger. Det må foretas en kvalifisert gjetning. 

 

Jordskifte 

Erfaring med saker som omhandles i jordskifterettene varierer, men samlet sett har 

jordskifterettene mye erfaring og kompetanse inne fagområdet. Jordskifterettene er den 

instansen som best kan legge forholdene til rette for bruk av utmarksbeite. Spørsmål knyttet til 

beitebruk blir hovedsaklig behandlet som bruksordningssaker etter jskl. § 2c, fellestiltak etter 
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jskl. § 2e eller rettsutgreiing etter jskl. § 88a. Rene skjønn etter grannegjerdeloven § 16 er lite 

utbredt i jordskifterettene, gjerdespørsmål løses i form av andre sakstyper.  

 

Gjerde og beitelovgivingen 

Dagens lovgiving oppleves som uklar da flere spørsmål er lagt til skjønn. Rettspraksis er på 

flere områder ikke entydig. Lovverket er på flere områder ikke tilpasset dagens struktur i 

beitenæringen. Rent lovteknisk er det ikke noe som taler for at dagens lovverk har mangler.  

Å komme fram til et nytt lovverk beror ikke på lovtekniske problem men er et spørsmål om 

hvilke hovedprinsipp som skal ligge til grunn for lovgivingen. Med andre ord et spørsmål om 

hvem som skal bære kostnadene med gjerdehold. I dag er det ikke stor nok politisk vilje til å 

vedta ny beite og gjerdelovgiving. 

 

5.1 Kritikk til oppgaven 

Hadde vi hatt alle rettsbøkene fra jordskifterettene i forkant av intervjuene ville dette gitt et 

bedre grunnlag for forståelse av sakene og resultert i mer strukturerte intervjuer. 

Å skaffe tilveie alle rettsbøkene på et tidligere tidspunkt ville derimot vært tidkrevende og ført 

til at intervjuene måtte blitt gjennomført senere i prosessen. Med tanke på tidsrammen ville 

dette skapt problemer. 

 

5.2 Videre forskning omkring emnet 

Et tema som ikke er drøftet i denne oppgaven, men som det knytter seg uklarheter til er 

gjerding mot offentlig veg og jernbane. Et annet spørsmål som etter hva vi erfarer ikke har 

vært drøftet inngående er hvordan ulike hovedprinsipper i en ny gjerde og beitelovgiving vil 

påvirke beitebrukere. Videre kan vurdering av tjenelighet etter jskl. § 1 med tanke på 

utnytting av beite være gjenstand for nærmere analyse. 
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4. Utgangspunkt for intervju med representanter fra kommunen 

5. Referat fra intervjuene 

6. Rettspraksis knyttet til gjerdeproblematikk 

7. Lover som kan ha betydning for beitebruk  
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Vedlegg 1. Informasjonsbrev til informantene 
 
Hei. 
  
Vi er to femteårsstudenter ved UMB (Universitetet for miljø og biovitenskap) linje; 
jordskifte/eiendomsfag. Vi skriver en mastergradsoppgave med arbeidstittel "Rettsgrunnlaget 
for beitebruk og gjerdehold."   
  
I den forbindelse ønsker vi intervjuer med jordskiftedommere 48 som har erfaring innenfor 
dette temaet (se vedlagt prosjektskisse for ytterligere informasjon). 
  
Det hadde vært fint om du kunne gjort deg noen tanker rundt denne problemstillingen. Vi vil 
kontakte deg på telefon i løpet av de kommende dagene for å avtale en dato som passer for et 
intervju. 
  
Mvh 
Holger S. Grønning 
og 
Ole Kristian Haug 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ved henvendelse til personer utenfor jordskifteretten benyttet vi: ”…fagpersoner..”. 
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Vedlegg 2. Vedlagt prosjektskisse 

 

Tema  
 
”Rettsgrunnlaget for beitebruk og gjerdehold.” 
 
Med rettsgrunnlag mener vi lovverk, forskrifter, rettspraksis og sedvane som regulerer dagens 
beitebruk i Norge. 
 
Med beitebruk mener vi småfe og storfebeite. Problematikk som knytter seg til 
reindriftsnæringen og rovdyrproblematikk holdes utenfor oppgaven. 
 
Med gjerdehold mener vi gjerdehold knyttet til utmark, innmark og der det ellers eksisterer 
beitebruk. Gjerdehold mellom grunneiere i tettbebygd strøk vil ikke bli drøftet inngående. 

 
Problemstilling 
 

5. Vi ønsker å finne fram til de viktigste problem og konfliktområdene knyttet til 
rettighetsforhold og rettsanvendelse innen beitebruk og gjerdehold. 

 
6. Vi skal undersøke hvordan jordskifterettene kan bidra som problemløser.  

 
7. Alternative problemløsninger innenfor de ordinære domstoler og kommuner vil bli 

behandlet der dette skulle være aktuelt.  
 

8. Vi ønsker å undersøke om dagens lovverk er egnet i forhold til dagens beite- og 
gjerdebruk. Om mulig ønsker vi å drøfte forslag til forandringer. 

 
Perspektivet på oppgaven har et praktisk siktemål:  
Vi ønsker å komme fram til et produkt som kan være et hjelpemiddel for grunneiere, 
beiterettshavere, hytteeiere, kommuner og andre som arbeider med og har interesse av 
beiterett og beitebruksspørsmål. Gjennom en praktisk tilnærming til rettsgrunnlaget og 
bruk av praktiske eksempler, caser ønsker vi å gjøre stoffet lettere tilgjengelig for ulike 
brukere. 

 
Fremgangsmåte 
 

1. For å finne fram til problemene ønsker vi innledningsvis å sette sammen ulike 
scenarioer. Scenarioene skal ta utgangspunkt i aktuelle saker og skal beskrive de 
fysiske rammene for ulike typer konflikter. Parallelt med dette arbeidet vil vi skaffe 
oss oversikt over det aktuelle lovverket. Vi ser for oss at innledende del av oppgaven 
vil inneholde en del der vi går nærmere inn i det aktuelle lovverket og belyser de mest 
sentrale deler av lovtekstene og diskuterer eventuelle problemer knyttet til anvendelse 
av lovverket. 
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2. Vi ønsker å etablere kontakt med ulike organisasjoner med kompetanse på området, 
men med hovedvekt på jordskifterettene.  

 
3. Vi håper å ha en løpende dialog med ulike fagpersoner undervegs i arbeidet med 

oppgaven. Norsk Sau og Geit (NSG), kommuner og fylkesmann er aktuelle i så måte 
 

4. I forhold til problematikken mellom beitebruk og hytteutbygging ønsker vi å se på 
noen konkrete områder. Aktuelle kommuner er Øyer, Ringebu, Sel og Oppdal Vi vil 
og komme i kontakt med et utvalg beitelag fordelt på ulike landsdeler. Fortrinnsvis 
Østlandet og Trøndelag. 

 
 
Veileder under oppgaven er professor Hans Sevatdal ved UMB. 
e-post:  
Tlf:  
 
Ole Kristian Haug 
e-post:  
Tlf: 
 

Holger S. Grønning 

e-post: 

Tlf:  
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Vedlegg 3. Utgangspunkt for intervju med jordskiftedommere 

 

1. I hvilken grad er det ”mismatch” mellom beiteforhold versus rettighetsforhold?  
Tenker blant annet på streifbeitebruk kontra rettighetsforhold. 

 
2. Har det vært noen forandringer på dette over tid? 

 
3. Vi har den forståelsen at noen beitebrukere oppfatter en dom som har gått i deres favør 

fra jordskifteretten, blir anket til lagmannsretten hvor utfallet går i favør motparten. 
Har du noen erfaringer eller meninger til dette? 

 
4. Merker dere noen forskjeller i konfliktnivået fra de ulike kommuner i deres distrikt. I 

så fall, tror du dette kan skyldes ulik praksis med tanke på arealplanlegging i 
kommunene? (Tenker her på kommunes muligheter innenfor PBL). 

 
5. Oppfatter du dagens lovverk egnet i forhold til dagens beitebruk og gjerdehold? 

Eventuelt hvorfor ikke? 
 
6. Hva mener du er de viktigste problem og konfliktområdene knyttet til rettighetsforhold 

og rettsanvendelse innen beitebruk og gjerdehold. 
 

7. Hvilke muligheter og kompetanse har jordskifteretten som problemløser? Har du noen 
forslag til hva som er egnet for problemløsning? 

 
8. Tror du det må nye tingsrettslige grep til for å løse problemer knyttet til beitebruk og 

gjerdehold? 
 

9. Hva slags saker har dere/du hatt som gjelder denne problemstillingen?  
 

10. Har du oversikt over hvor stor del av sakene som ordnes med mekling/rettsforlik? Kan 
du vise til noen eksempler?  

 
11. Hvordan boniterer/verdsetter dere beite med hensyn til avløsning? 
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Vedlegg 4. Utgangspunkt for intervju med representanter fra kommunen 
 

1. Ved utbygging av hyttefelt. Hva oppfattes av kommunen som de viktigste 
konfliktområdene? 

 
2. Hva kan gjøres fra kommunens side i forkant av et planlagt hyttefelt for å minske 

konfliktnivået?  
 

3. Sett bort i fra PBL’s muligheter. Hvordan oppfatter du dagens lovverk med tanke på 
løsning av konflikter gjeldene beite- og gjerderett?  

 
4. Er kunnskapen om de mulighetene som ligger til jordskifteretten god nok blant ansatte 

i kommunen og blant lokale grunneiere? Hva kan det eventuelt informeres bedre om? 
 
5. På hvilken måte legger kommunen til rette for medvirkning i planprosesser? 
 
6. Har og eventuelt på hvilken måte har bruksmønsteret i beitenæringa endret seg i den 

senere tid. 
 
7. Er rettighetsforholdene vedrørende beitebruk i kommunen uklare eller ikke? 
 
8. Har kommunen en beitebruksplan eller landbruksplan? Er eventuelt spørsmål om beite 

tatt hensyn til i kommuneplanen. 
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Vedlegg 5. Rettspraksis knyttet til gjerdeproblematikk 

Rt-1903-117 
Spørsmål om gjerdeplikt etter gjerdeloven av 1860 
 
Rt-1916-969 
Gjerdeloven 1860, påstand om gjerdeplikt for egen innmark bygget på alder tids bruk. 
 
RG- 1962-261 
Eidsivating lagmannsrett. Om lokal sedvanerettsregel som gjør det til en plikt for jordbruker å 
holde innmark inngjerdet mot egen utmark hvor fellesbeiting finner sted og mot offentlig veg. 
 
RG-1963-33 
Kjennelse fra Gulating lagmannsrett om foreldelse av tvangsgjennomføring etter § 17 
 
Rt-1965-1277 
Om gjerdelovens virkning mellom allmenninger og tilstøtende eiendommer. Spørsmål om det 
forelå ”særlig rettshøve” jfr. Gjerdeloven §1, første punktum, mellom en allmenning og de 
tilstøtende eiendommer. 
 
RG-1966-193 
Gulating lagmannsrett. Spørsmål om tidligere fastsatt gjerdeplikt i jordskifteretten er å forstå 
som ”særlig rettshøve” jfr. gjerdelovens §1, første punktum og gjerdelovens bestemmelser 
derfor ikke kan gjøres gjeldende. 
 
RG -1966-364 
Eidsivating lagmannsrett tolket gjerdelovens § 14 slik at dette kun gjaldt grannegjerder. 
 
RG-1967-338   
Gjerdeloven §7, annet ledd. Gjerdeplikt.   
 
RG -1967-647 
Anke på skjønn i jordskifteretten etter gjerdeloven §14, Frostating lagmannsrett. 
Om bestemmelser i en rettskraftig jordskiftesak som senere ble tatt opp til ny behandling ved 
overskjønn. 
 
RG-1970-22 
Spørsmål om gjerdeplikt mellom landbrukseiendom og boligområde, gjerdeloven § 7 
 
Rt – 1971-1011  
Om gjerdelovens § 14 er tvangsgrunnlag etter § 17 i samme lov. 
 
RG – 1972-8 
Frostating lagmannsrett. Spørsmål om gjerderett etablert ved alder tids bruk og om plikt til å 
gjerde sin innmark. 
 
RG-1974-97 
Spørsmål om gjerdeplikt etter gjerdeloven § 7 
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RG-1981-592 
Spørsmål om vedlikeholdsplikt for gjerde, gjerdeloven § 7 
 
RG-1985-330  
Beiteloven §7 jfr. §11 og gjerdeloven §7.   
 
Rt – 1987-410 
Spørsmål om gjerdetvist hørte hjemme under gjerdeskjønn etter gjerdelovens §14. 
 
RG-1989-80   
Erstatningssak - grannegjerdeloven §3 jfr. §8 og dyrevernloven §29. 
 
RG-1990-61 
Spørsmål om vedlikeholdsplikt for gjerde, gjerdeloven § 7 
 
Rt-1990-148 
Sperregjerde mellom innmark og utmark etablert på bakgrunn av jordskifteloven § 2 c og § 2  
 
Rt-1992 -262 
Gjerdeskjønn etter gjerdelovens §14. Om bruk av gjerdelovens regler for gjerder som ikke 
står i grenselinje mellom eiendommer. 
 
RG-1999-507   
Tingsrett. Jordskifte. Beiterett. Gjerdehold. Grannegjerdelova §1, §12 og §13.   
 
Beite 
Rt-1990-1113 
(streifbeiterett) 
 
Rt-1995-644 Balsfjorddommen 
 
Jordskifte 
Sør-Trøndelag jordskifterett 
Sak nr. 41/2004-16.00 Halsaunet. 
Krav om sak etter jordskifteloven § 88a om rettsutredning, samt krav om gjerdeskjønn 
 
Sør-Trøndelag jordskifterett 
Sak nr. 48/2002 
Beiteordning og fellestiltak 
 
Frostating jordskifteoverrett 
Sak nr.4/2004 
Anke over jordskiftesak nr. 48/2002 ved Sør-Trøndelag jordskifterett 
 
Nord Gudbransdal jordskifterett 
Sak nr 20/1995 Lusæter 
Bruksordning og rettsutgreiing. Gjerdehold mellom fritids og beiteområder. 
 
Sør-Trøndelag jordskifterett 
Sak nr. 15/1994 Sandvik/ Balstad i Selbu 
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Bruksordning. Omfattet 115 grunneiere og omkring 90.000 dekar. Fastlagt trase og 
bestemmelser for 12 km sperregjerde og etablering av utmarkslag. 
 
Sør-Trøndelag jordskifterett 
Sak nr. 44/1998 Midtre Orkland  
Krav om bruksordning for beite og gjerde 
 
Sør-Trøndelag jordskifterett 
Sak nr. 25/1996 Berget i Rissa 
Bruksordning/ rettsutgreiing og tvist om rettigheter til utmarksbeite 
 
Sør-Trøndelag jordskifterett 
Sak nr. 29/1992, Lufall 
Tvist om rettighetsforhold til utmarksbeite. Bruksordning og rettsutgreiing. 
 
Glåmdal jordskifterett 
Sak nr. 32b/1991 Holmen og 4b/1994 Kongsgården 
Felles sperregjerde. (Nytte/ kostnadsvurdering sentralt, reiser også spørsmål knyttet til rovdyr) 
Saken ble hevet uten vedtak om sperregjerde og kostnadsfordeling. 
Ligger inne til anke hos jordskifteoverretten. 
 
Valdres jordskifterett 
Sak nr. 7/1999, Lunde 
Krav om jordskifte § 2 c og e 
 
Valdres jordskifterett 
Sak nr. 18/1996, Ulslykkja sameie 
Krav om rettsutgreiing og bruksordning, jskl. §2c og h 
 
Vadres jordskifterett 
Sak nr. 4/2001, Sørum 
Krav om jordskifte, jskl. § 2c 
Krav om rettsutgreiing, jskl. § 88a. 
 
Valdres jordskifterett 
Sak nr. 12/ 1995 Åstad 
Krav om beiteordning, jskl. § 2c 
 
Valdres jordskifterett 
Sak nr. 9/1999 Rødalen 
Krav om rettsutgreiing, jskl. 88a. 
Tvist om beiterett 
 
Lista jordskifterett 
Sak nr. 6/1999, Årikstad 
Deling av landbrukseiendom, jfr. Jordskiftelovens § 2g grensegang 
 
Agder jordskifteoverrett 
Sak nr. 10/2004, Årikstad 
Anke i sak nr. 6/1999- Årikstad ved Lista jordskifterett 
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Vedlegg 6. Lover som kan ha betydning for beitebruk. 

 
LOV DATO DEPARTEMENT

1)  Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova).  LOV-1961-02-03 JD
2)  Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite.   LOV-1970-03-06-5   LMD
3)  Lov om bygdeallmenninger.   LOV-1992-06-19-59   LMD
4)  Lov om dyrevern.  LOV-1974-12-20-73  LMD
5)  Lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern.  LOV-2002-04-19-11   LMD
6)  Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.  LOV-2001-06-15-75 LMD
7)  Lov om friluftslivet.  LOV-1957-06-28-16    MD
8)  Lov om grannegjerde. LOV-1961-05-05    LMD
9)  Lov om hundehold (hundeloven).  LOV-2003-07-04-74 JD
10)  Lov om husbruksskog. LOV-1939-06-09-17   LMD
11)  Lov om husdyravl.  LOV-1992-12-04-130  LMD
12)  Lov om jord (jordlova).  LOV-1995-05-12-23    LMD
13)  Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven). LOV-1979-12-21-77 LMD
14)  Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.    LOV-2003-11-28-98   LMD
15)  Lov om kulturminner.  LOV-1978-06-09-50   MD
16)  Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).  LOV-2003-12-19-124   HOD
17)  Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  LOV-1977-06-10-82 MD
18)  Lov om naturskadeforsikring. LOV-1989-06-16-70 JD
19)  Lov om naturvern.   LOV-1970-06-19-63     MD
20)  Lov om reindrift.  LOV-1978-06-09-49 LMD
21)  Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven). LOV-2005-06-17-85 JD
22)  Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven). LOV-1994-03-25-7    LMD
23)  Lov om skogbruk (skogbrukslova).   LOV-2005-05-27-31 LMD
24)  Lov om skogvern og skogbruk. Loven oppheves ved lov 27 mai 2005 nr. 31 LOV-1965-05-21 LMD
25)  Lov om statlig naturoppsyn. LOV-1996-06-21-38 MD
26)  Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova).   LOV-1975-06-06-31    LMD
27)  Lov om vasdragsreguleringer.   LOV-1917-12-14-17    OED
28)  Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). LOV-2000-11-24-82 OED
29)  Lov om viltet.  LOV-1981-05-29-38    MD
30)  Lov om ymse beitespørsmål.  LOV-1961-06-16-12    LMD
31)  Lov om særlege råderettar over framand eigedom (Servituttlova).  LOV-1968-11-29   JD
32)  Plan og bygningsloven.  LOV-1985-06-14-77 MD
33)  Veglov.   LOV-1963-06-21-23    SD
34)  Vegtrafikklov.   LOV-1965-06-18-4 SD  
Utarbeidet av Kjersti Hansen (NSG) 2006. 
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