
Gjerder i beiteområder

og

Retten og plikta til gjerdehald
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Gjerdeplikta skal sørge for at 

nødvendige gjerder vert etablert og 

halde vedlike. Gjerdeplikt er med 

andre ord eit system som skal sikre at 

alle eigarar i eit område skal bidra med 

sin del for å halde gjerda i forsvarleg 

stand.
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• Beiterett - Ein del av grunneigarretten, dei aller fleste har 

beiterett på eigen teig.

• Beite i bygdeallmenninger bgdalml. § 6-1. Statsallmenning, sjå 

fjellova § 15. 

• Mange gardsbruk har bruksrett til beite på ein naboteig, eller i 

eit gamalt sameigeområde, men det er samstundes ikkje slik 

at alle med husdyr har beiterett over alt. 

• I sameige er det sameigarane som har beiteretten

• Eit nyare frådelt bruk kan ha fått beiterett i hovedbølet sin skog 

for x antal kyr. 

• Beiteretten ligger der til den blir avløyst, uavhengig av 

regulering
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Litt om Beiterett



Kva er gjerde?

• §15 i gjerdelova

• Sperre som fredar mot sau hest og kveg.

• Vanleg brukt 1.10 m høgt og gjerne med tråd eller 

tverrtre på toppen
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§ 3. Grannegjerde skal vera såleis laga 

og vedlikehalde at det ikkje er farleg 

for folk eller husdyr. Det må ikkje 

gjerast såleis at det løyner bort eller 

skader noko delemerke.

Gjerdeskipnad i strid med denne 

paragrafen kan ikkje avtalast.
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• Held husdyr på plass og reduserer vakthald for 

husdyr

• Minskar faren for å koma i erstatningsansvar pga. 

beitedyr på vidvanke

• Vern av åker og eng mot skade av husdyr oa.

• Hindrar tråkk av folk og dyr over tun og eng

• Vernar mot innsyn for bustad og hyttetomter

• Verdiauke på eigedomen

• Syner eigedomsgrensa
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Utfordringar, beitebruk i utmark

• Drifta vert samla på færre bruk, men aukar i 

omfang og vert spesialisert

• Gjerdeordning, oftast eit ”spleiselag” som 

ikkje er sterkare enn sitt svakaste ledd

• Det vanlege er at eigar ikkje driv sjølv

• Gjerdestrekningane forfell, vert ikkje fornya eller 

vedlikehalde

• Anna bruk av utmarka, friluftsliv, hytter, jakt 

mv.

• Sterke økonomiske interesser 
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Opplysningar om gjerdeplikt

• Skylddeling

• Første skøyte på eigedomen

• Eigne avtaler om gjerde og beite, 

tinglyst

• Skjønn etter gjerdelova

• Jordskiftesaker (www.jordskifte.no)

• Grannegjerdelova
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Gjerdelova frå 1961

• Lova gjeld gjerde i eigedomsgrense.

• Lova gjeld og mellom bruksområde (Inn-/utmark)

– Bruksområde likestilt med eigedom, sjå RG 1981 
s. 364 som gjeld gjerde mot fellesbeite i utmark

• Lova kan fråvikast ved avtale

• § 2 kan ikkje fråvikast

– avtale om gjerdehald kan med eitt års varsel 
seiast opp når 10 år er gått.

– 10 årsfrist gjeld ikkje ”i samband med at del av 
eigedom vert fråskilt til eige eller bruk”

• § 6 gir den enkelte rett til å ha gjerde i grensa.
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Gjeld ikkje det offentlege

§ 1 Føresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje 

anna fylgjer av serlege rettshøve. 

Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i 

denne lova, når anna ikkje er serskilt sagt. 

Gjerdehald ved offentleg veg og jarnveg 

går ikkje inn under lova. 

Lova gjev ikkje rett til å avtala, krevja eller ha 

gjerde som er i strid med lov eller vedtekter 

gjevne med heimel i lov.
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Deling av gjerdehaldet

Når vilkåra for gjerdehaldstvang er 

oppfylt skal: (§ 8)

– kvar av grannane dele gjerdeplikta med 

ein halvpart kvar.

– Dersom dette er urimeleg skal 

gjerdeplikta delast ved skjøn etter nytten 

av gjerdet

Skjøn er enten jordskifterett (i LNF-område) 

eller lensmanns-skjønn
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Grannegjerdelova § 17

• ”Skjønsavgjerdene er tvangsgrunnlag på 
same måten som orskurdar.” ..

• ”Når den eine grannen ikkje oppfyller 
gjerdehaldsskyldnaden, kan nåmsmannen
lata den andre få fullmakt til å setja 
arbeidet i verk på hans kostnad. Har kravet 
ikkje tvangskraft, skal nåmsmannen gjeva 
grannen høve til å seia si meining før han 
tek avgjerda si. Er det ikkje tvangsgrunnlag 
frå før, kan tvist om kostnadsspørsmålet 
avgjerast i gjerdeskjøn når arbeidet er 
gjort.” 
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Bortfall av gjerdeplikt?

• Rett og plikt likestilte

• Gjerdeplikta står ved lag til ho vert avløyst

• Gjerdeplikta fell ikkje bort fordi husdyrdrifta 

opphøyrer

• Vedlikehaldsplikta – eit hefte på eigedomen

• Bortfall ved avtale, nytt skjønn eller 

jordskifte

• § 5 gjeld om gjerde skal fjernast
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Rett og tvang til gjerdehold

§ 6 Rett til å ha gjerde i grensa "når han kostar 

det sjølv"

§ 7 Tvang til gjerdehold forutsetter nytte for 

hver eiendom og at samlet nytte er større 

enn samlet kostnad med gjerde

§ 7.2 Nedlegging av eksisterende gjerde 

forutsetter at vedlikeholdskostnadene er 

større enn nytten av gjerdet. (RG 1967-338) 

Ikke gjerdeplikt mot hyttetomt i utmark
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Beitelova sine regler om vokterplikt

§6. Eigar og innehavar av husdyr skal syta for at 
husdyr ikkje kjem inn på område der eigaren eller 
innehavaren ikkje har rett til å la dyra vera. Same 
skyldnaden har den som for eigaren eller 
innehavaren har tilsyn med husdyr. Med husdyr 
meinar ein i denne lova hest, storfe, gris, sau, geit 
og fjørfe unnanteke duer. 

§ 7. Kjem husdyr inn på område der eigaren eller 
innehavaren av dyret ikkje har rett til å la det halda 
til, er eigaren eller innehavaren skyldig å svara 
skadebot for den skaden dyret valdar på avling og 
annan eigedom. 

Har skadelidne sjølv medverka til skaden med å 
vanhalda gjerdeskyldnaden sin eller på annan 
måte, kan skadebota setjast ned eller falla heilt bort 
alt etter kor stor skuld han har.
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Rettslege avgjer

Gjerdeplikt opp mot vokterplikt

• RG 1972, side 8 Frei kommune

• RG 1991, side 997 Fremmerlid i 

Volda
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Jordskifteloven

Eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på 

teneleg måte etter tid og tilhøve, kan leggjast

under jordskifte etter denne loven. (§ 1)

Er det krevd jordskifte skal evt. gjerdeskjønn 

holdes av jordskifteretten. (§ 52)

- gjerdeplikten fordeles etter regelen i 

gjerdeloven

- gjerdeholdet fordeles etter jordskifterettens 

skjønn

Bestemmelser om gjerde gitt ved jordskifte kan 

tas opp på nytt etter 10 år
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• Tilrettelegging ved bruksordning for 
beitebruk/gjerder etter jskl § 2c der fleire beiter i 
same område; reglar om slipp- og sanketid, dyre 
tal, vedlikehald av gjerder m.m.

• Når gjerde manglar: Først avklaring av 
tvisteforhold om beiterett og gjerdeplikt. Jskl §§
16, 17 og 88a.

• Sams-tiltak-sak for sperregjerder m.m. Jskl §§ 2e 
og 52. Gjerdetrase, kva slag gjerde, 
kostnadsdeling og organisere framtidig 
vedlikehald.

Jordskifteretten – etablering av gjerder


