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RETTSPRAKSIS OM BEITERETT 

OVERSIKT 

 
 
Høyesterett 

 
Rt. 2004 side 1092 
Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak om fredning av et reinbeitedistrikt for reinbeiting, jf reindriftsloven §11 annet ledd 2. 

punktum. Høyesterett fant at jordbrukshensyn er relevante hensyn i henhold til §11, og vedtaket hadde dermed nødvendig 

hjemmel i lov. Reineierne fikk ikke erstatning for rådighetsinnskrenkningen etter en analogi fra Grunnloven § 105.  
 
Rt. 2002 side 778 
Spørsmålet i saken var hvilke konsekvenser en rettskraftig lagmannsrettsdom om rett til beite hadde for grunneierens rett 

og plikt til gjerdehold. Høyesterett fant at den rettskraftige avgjørelsen ikke tilsa at grunneierens rett til å oppføre gjerde var 

fortrengt av lokal sedvane, jf grannegjerdeloven § 1. Høyesterett har en grundig gjennomgang av tidligere rettspraksis 

vedrørende streifbeiterett, særlig Rt. 1990 side 1113 og Rt. 1995 side 644.  

 
Rt. 2001 side 1229 
Saken gjaldt spørsmålet om staten var eier av et utmarksområde (Svartskogen) i Manndalen i Kåfjord kommune, Troms. 

Høyesterett kom til at kravene til brukens omfang og varighet oppfylte kravene for brukernes erverv av eiendomsrett. Også 

kravet til god tro ble ansett oppfylt og kunne gi brukerne grunnlag for rettserverv ved alders tids bruk. Det var ikke 

avgjørende at den retten Manndalens befolkning hadde ervervet ikke tilsvarte det som gjelder for bygdeallmenninger. 

 
Rt. 2001 side 769 
Saken gjaldt tvist om Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter har beiterett for rein i private utmarksområder innenfor 

distriktsgrensene i Selbu kommune, Sør-Trøndelag. Uttalelser om at rettserverv ved alders tids bruk hviler på tre elementer: 

Det må foreligge en viss bruk, som må ha funnet sted i lang tid, og ha skjedd i god tro. Flertallet uttalte at de norske 

rettskildene, med den tilpasning som må gjøres for reindriften, var tilstrekkelige til å begrunne beiterett i områdene. 

Mindretallet ville trekke noe snevrere grenser for beiterett. Saken ble behandlet i plenum. Dissens 9-6.   
 
Rt. 2000 side 1767 
Det ble fastslått at eiere av flere gårdsbruk i Verdal hadde allmenningsrett til seter og beite på enkelte eiendommer 

tilhørende Værdalsbruket. Det kreves klare og entydige bevis for at rettigheter fra gammel tid er falt bort.  

 
Rt. 1995 side 644 (Balsfjorddommen) 
Felles beiterett i utmark mellom flere eiendommer var praktisert i 150 år. Beitet hadde omfattet både storfe, sau og geiter. 

En av grunneierne la om driften til rent geitehold. De øvrige mente at geiteholdet påførte skader på skogen, at 

vedkommende grunneier ikke hadde beiterett i utmarken og at den beitingen som tradisjonelt hadde funnet sted, måtte 

anses som tålt bruk fra grunneiernes side. Høyesterett la til grunn at grunneierne i det aktuelle området hadde en gjensidig 

beiterett i hverandres utmark på grunnlag av lokal sedvanerett. Uttalelser om streifbeiterett. Dissens 4-1 m.h.t. omfanget av 

beiteretten. 
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Rt. 1991 side 154 
Eierne av setereiendommer i Minilldalen i Oppdal Bygdealmenning gjorde forgjeves gjeldende at de var eneberettiget til 

bruk i et havningsområde på ca. 15.000 dekar rundt setereiendommene. Den rett til beite som ble tilstått gårdbrukerne i 

Rennebu ved kongeskjøtene i 1830 og 1838 var ikke en eksklusiv rett, men en rett av allmenningsrettslig karakter. 

 
Rt. 1991 side 1311 
Ikke medhold i krav om rett til å utnytte skogen på allmenningsrettslig eller privatrettslig grunnlag på det som i dag 

ubestridt er statens umatrikulerte grunn i Skjerstad og Beiarn kommuner. De private parter hadde rett til beite, men ikke rett 

til andre bruksrettigheter. 
 
Rt. 1990 side 1113 
Gårdbrukere i Feiring fikk ikke medhold i sin påstand om rett til å la dyr beite på eiendommen Steinsjøen - en skogeiendom 

på ca 11.500 da - beliggende i Østre Toten kommune. Gårdbrukerne hadde ikke før 1805 ervervet beiteretten ved bruk i 

alders tid og i strid med eksisterende seterdrift. Påstand om alders tids bruk og lokal sedvane etter 1805 førte heller ikke 

frem. Det samme gjaldt krav om streifbeiterett. 

 
Rt. 1989 side 107 
Saken gjaldt spørsmålet om 22 gårder i to grender i Skjåk - Reppen og Geilosgrend - hadde beiterett i Leir- og Bøverdalen 

statsallmenning. Det var ikke bestridt at de hadde seterrett og at de hadde rett til beite innen et område som ble ansett som 

setrenes naturlige havneområde. Høyesterett fant at setereierne ikke hadde beiterett utover hva som fulgte av seterretten. 

Dissens 3-2. 

 

Rt. 1988 side 612 
Tvist om eiendomsrett til et område på ca. 10.000 dekar ved to setrer i Alvdal. Tvisten parter var setereierne på den ene 

side og på den annen side eieren av en skogteig som ble hevdet også å omfatte det omtvistede området. Etter en 

totalvurdering ble setereierne gitt medhold selv om den vanlige læren er at en setereier bare har eiendomsrett til setervollen. 
 
Rt. 1988 side 146 
Tvist om det er tillatt å beite med sau i Åssameiet i Flesberg. Høyesterett kom til at det ikke var tillatt å beite med sau.  

 
Rt. 1986 side 1200 
Høyesterett opphevet frifinnende dom for tiltale for overtredelse av beiteloven av 16. juni 1961, §16, jfr. §6. Det var ikke et 

vilkår for straff at tiltalte hadde truffet slike tiltak at dyrene (geiter) til enhver tid ble hindret i å komme inn på annen manns 

grunn. Eieren er heller ikke pliktig til kontinuerlig å gjete sine dyr. 

 
Rt. 1982 side 1575 
Det ble antatt at seterretten var en allmenningsrett av begrenset karakter - ikke en særrett som falt utenfor den gamle 

fjelloven av 12. mars 1920 § 48. Høyesteretts flertall (4 dommere) la til grunn at den bruk som var utøvet ved beiting ikke 

var tilstrekkelig til at det forelå seterbruk, og at således seterretten var falt bort etter den gamle fjellov § 20. Flertallet fant 

imidlertid at seteren var tatt i bruk igjen innen 5-årsfristen etter utvisningen, jfr. den gamle fjellov § 19. En dommer tok 

ikke standpunkt til dette, da han mente at seterretten ikke var bortfalt. 
 
Rt. 1981 side 1282 
Gårdbrukere i Liagrenda i Lom ble kjent uberettiget til beite i statsallmenningen, da de ikke kunne godtgjøre at de ”frå 

gamal tid” (jfr. fjelloven §2) hadde utøvd slik bruk i Finndalen at de hadde ervervet allmenningsrett. 
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Rt. 1977 side 1017 
Tvist mellom Maristuen og Gramstølen stølssameie om eiendomsretten til et område på Fillefjell. Området besto dels av 

løvskog, dels av beitemark og dels av øde fjellområder. Antatt at partene hadde sameierett i beitelandet og villfjellet, men at 

skoggrunnen tilhørte Gramstølen som eneeie, men med beiterett for Maristuen. Skogen var ved en utskiftningsforretning 

1804 lagt til Gramstølen, og i samsvar med lokal tradisjon fant man at eiendomsretten til grunnen her fulgte skogen. For 

beiteområdet bygget man på partenes bruk i eldre tid. 

 
Rt. 1963 side 1263 
Høyesterett fastslo at staten har eiendomsrett til statsallmenningene. 

 

Rt. 1956 side 271 
Bruksrett til vann var ikke bortfalt ved passivitet over ca. 50 år, den bruksberettigede må ha fått en foranledning til å gå 

aktivt frem for å sikre sin rett. 

 

Rt. 1936 side 247 
Eksempel på erverv av særrett (enebeiterett) i statsallmenning. 

 
Rt. 1935 side 79 
Retten kom til at formuleringen ”beiterett for storfe og sauer” ikke omfattet geiter: ”Beitingsrett for ”storfe og sauer”, som 

ved skjøte var tillagt en eiendom, antas ikke at omfatte beiting med gjeter. Dette fremgikk av selve uttrykket i skjøtet, og 

oplysningene forøvrig gav heller ikke støtte for en utvidende fortolkning.”  

 

Rt. 1917 side 97 
Seterhus trenger ikke gi et varsel om beitingens omfang. 

 

Rt. 1916 side 1046 
Høyesterett behandlet en skylddelingsforretning fra 1855 hvor spørsmålet var om beiterett omfattet geiter når 

formuleringen var ”fornøden havnegang til sine kreaturer.” Retten viste til at når det var ”paa det rene mellem parterne, at 

uttrykket ”kreaturer”, benyttes ikke alene om storfæ (kjør), maa der i mangel av uttrykkelig bestemmelse herom foreligge 

særlige omstændigheter for, at man skal kunne anta, at gjeter er utelukket.” Resultatet ble følgelig at beiterett for geiter var 

omfattet av skylddelingen. 

 

Rt. 1914 side 715 
Kjøpekontrakt med følgende formulering: ”Til Aasen skal høre beiteret i Sigridnæs for de kreaturer, der eies paa gaarden.” 

Spørsmålet var om beiteretten i Sigridnæs skog også omfattet dyr på 2 andre gårder: ”Jeg antar nemlig, at naar der i 

vedkommende kjøpekontrakt, der omfatter 3 bruk, nemlig Sigridnæsfeta, Aasen og Hagevoldslaatten, er betinget en beiteret 

i Sigridnæs, der alene er tilstaat Aasen for de kreaturer, « der eies paa gaarden », uten at lignende ret er indrømmet de 

øvrige bruk, saa maa dette opfattes derhen, at beiteretten alene gjælder de kreaturer, som kan henregnes til besætningen paa 

Aasen.” Konsekvensen av dette ble at beiteretten bare omfattet dyr som ble vinterfødd på gården Aasen.  

 
Rt. 1914 side 72 (Trondhjem O) 
Gjerde eller seterhus kan etter omstendighetene være en fast tilstelling og gi kortere hevdstid for beite.  
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Lagmannsrett 

 

 

RG 1998 side 1452 
Saken galdt tvist om en eiendom hadde en sameiepart i et fjellsameie i Krødsherad kommune. Lagmannsretten fant at noen 

slik eierpart ikke var overdratt ved en eiendomsoverdragelse i 1890, og heller ikke ervervet ved hevd eller alders tids bruk 

idet kravet til aktsom god tro ikke var tilfredsstilt. Uttalelser om grensen mellom brukshevd og eiendomshevd, 

snikhevdloven av 23. mai 1874 og hevdstidens lengde. 

 
RG 1994 side 598 
Saken gjaldt jordskifterettens kompetanse til å overprøve beiteregler i allmenning. Allmenningsstyret hadde gitt regler om 

beiting med geit. Geitholderne brakte vedtaket inn for jordskifteretten, som endret reglene. Lagmannsretten fant at 

jordskifteretten ikke hadde overskredet sin kompetanse.  
 

RG 1994 side 1 
Sau trakk inn på områder som tilhørte ankemotparten, slik at han ikke selv fikk utnyttet beitet. Saueeierne hevdet at det var 

etablert en gjensidig rett for eiendommene til å slippe dyr på beite i egen utmark, selv om dette medførte at de i noen grad 

beitet over grensene. - Retten uttalte at det egentlige stridsspørsmålet i slike tvister er om det er dyreeierne som har 

tilsynsplikt, eller om den som vil bruke jorden på annen måte selv må sørge for å holde dyrene borte. Saueeierne fikk 

medhold i at det i meget lang tid hadde vært vanlig og akseptert at det oppsto et visst sambeite i grenseområdene. Anke til 

Høyesterett nektet fremmet.  
 


