
BEITEBRUK I OPPDAL BEITEBRUK I OPPDAL BEITEBRUK I OPPDAL BEITEBRUK I OPPDAL ––––        
 
Oppdal er for tiden landets største sau- 
kommune med 19.000 vinterfóra sau og vel 
40.000 sau på sommerbeite i skog og lier. I 
tillegg er det ca 300 storfe ute sommerstid. 
Disse dyra gjør en god jobb med skjøtsel av 
kulturlandskapet,  og forhindrer gjengroing. 
Forskning har også vist at et middels 
beitetrykk, slik vi har her i Oppdal, gir høyest 
biologisk mangfold i forhold til planter, dyr og 
insekter i beiteområdene. 
 
Som du sikkert er kjent med har det i andre 
deler av landet vært mye diskusjon om hytter 
og gjerder og beiterett. Beiteretten er en 
gammel hevdvunnen rett som er nedskrevet 
allerede i Magnus Lagabøters landlov fra 
1274. Bakgrunnen er at beite skal kunne 
foregå over store sammenhengende 
utmarksområder. Beiteretten behøver ikke 
være nedskrevet på den enkelte eiendom, 
men være ervervet over såkalt ”alders tids 
bruk”. 
 
Det kan derfor godt være noen som har 
beiterett til din eiendom,  selv om ikke dette 
står i skjøtet. I mange saker går det fram av 
reguleringsbestemmelsene eller kjøpe-
kontrakten hvordan beiteretten er håndtert, 
og likedan hva som er tillatt av inngjerding.    

I de fleste tilfeller er det ikke tillatt å gjerde inn 
hele tomta, men kun selve hyttetunet. 
 
Det er egne krav om hvordan et gjerde skal 
settes opp og hvilke materialer som bør 
brukes. Denne folderen er laget for å 
informere deg om nettopp dette.  
 
Husk også at det er noe som heter : 
VEDLIKEHOLD -  
Har du først satt opp gjerde, er det ditt ansvar 
at det holdes vedlike og ikke blir til nedfalls 
og dermed farlig for husdyr. Et nettinggjerde 
som ligger halvveis nede kan være en felle, 
der husdyr kommer inn på hyttetunet, men 
ikke ut igjen. Etter en tid vil det bli mangel på 
mat og vann, og døden er eneste utvei. 
 
Vi håper denne lille folderen kommer til nytte, 
og at god gjerdekultur blir til felles glede både 
for beitebrukere og hytte-eiere. 
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Beitelag/kalvsankelag i Oppdal 
Oppdal Sau- og Geitalslag 

Vi minner samtidig om:  
BÅNDTVANGSBESTEMMELSER I 

OPPDAL 
 

1. APRIL – 31. OKTOBER 
 

Unntak: Hund brukt under lovlig jakt 
og hund brukt under gjeting. 



Oppdal kommune 
Det er spesielt to lover i vårt lovverk som 
er verdt å merke seg når det gjelder 
gjerdehold: 
 

LOV OM GRANNEGJERDE LOV OM GRANNEGJERDE LOV OM GRANNEGJERDE LOV OM GRANNEGJERDE ––––        
 

§ 3 – Grannegjerde skal vera såleis laga og 
vedlikehalde at det ikkje er farleg for folk eller husdyr.   

 
§ 4 – Grannegjerde skal vera såleis laga og 
vedlikehalde at det ikkje er uturvande eller urimeleg til 
ulempe eller lyte på granneeigedom. 

 
§ 5 – når grannegjerde ikkje vert halde oppe lenger, 
skal grannane taka bort gjerde eller gjerderestar som 
kan vera farlege for folk eller husdyr . 

 

    

LOV OM DYREVERN LOV OM DYREVERN LOV OM DYREVERN LOV OM DYREVERN ––––        
 

§ 28 - Ingen må forlate hytte, koie, seterbu og anna 
bu, fjøs, stall, løe o.l. i utmark eller i fjellet utan å 
tryggja seg at dører er såleis stengde at beitedyr ikkje 
kan koma seg inn og verta innestengde.  
 
§ 29- Gjerde skal vera såleis laga og vedlikehaldne at 
risikoen for at beitedyr skader seg, vert så liten som 
råd er. Gjerderestar skal takast bort. Dersom den eller 
dei som har gjerdeplikta, ikkje fjernar restane innan 
den fristen dyrevernnemnda set, skal nemnda syta for 
at det vert gjort. Den eller dei som har gjerdeplikta, 
skal bera utgiftene. Det er forbode å nytta piggtråd i 
gjerde i utmark utan i samband med anna 
gjerdemateriale som er lett synleg. 

ANBEFALT GJERDEMÅTE ANBEFALT GJERDEMÅTE ANBEFALT GJERDEMÅTE ANBEFALT GJERDEMÅTE ----            
 
Et landbruksgjerde skal være minst 1,1 m- 
høgt og så tett at det stenger ute hest, naut 
og småfe i beitetida 1.mai – 15.oktober. 
 
Nettinggjerde –  
Nettinggjerde er effektivt mot småfe, men kan 
fort brytes ned av snøen dersom det ikke 
hektes ned hver høst. Husk å snu 
nettingmaskene riktig vei ved oppsetting, og 
nederste tråd bare 4 cm over marka. Små 
masker nederst, store masker øverst. 
 
Staurene skal stå så tett at nettingen holder 
seg stram, ca 1,5 - 2 m. mellom hver staur.  
 
 
Elektrisk gjerde –  
Er enkelt å ta opp og ned. 3-tråds-gjerde 
nødvendig for å holde sau ute. Sett staurene 
tett slik at ikke trådene henger. 
 
 
Grinder –  
Må utformes slik at de ikke er til fare for dyra. 
Spesielt farlig er det hvis mellomrommene  
blir store nok til at sau/lam får hodet inn, men 
ikke ut igjen. 
 
 

 
 
 
Piggtråd –  
Bør unngås, og brukes kun i forbindelse med 
gjerde for storfe. Et bedre alternativ er bruk 
av bølgetråd (tykk ståltråd). 
 
Mange kommuner har lagt ned forbud mot 
bruk av piggtråd. I Oppdal er det foreløpig 
tillatt. Men det forutsetter at den er brukt 
øverst, over anna gjerde, at den er godt 
oppstrammet og godt vedlikeholdt. 
 
 
Husk også – 
Er ditt verandautspring og grunnmur tett 
under, slik at ikke husdyr går seg fast under 
der?  
Er dører på uthusene sikret slik at ikke 
husdyr får dem opp og kan bli stengt inne? 
 
Andre gjerdetyper som skigard, remutgard 
o.l. må lages så tett at ikke dyr setter seg fast 
mellom materialene. Skigard er det 
opprinnelig ikke tradisjon for i denne delen av 
landet, men ved enkelte hytter er det tatt i 
bruk. 
  
 


