
Saksbehandler: 
 Odd Enget 

Sak 10/18: Bestemmelser om bruk av gjerde rundt fritidsfester i statsalmenningen. 

     

Særutskrifter: Statskog Sør Norge – Dombås, Folldal sau og geit, beitelaga i 

statsalmenningen.. 
 
 

 

 

Vedlegg:. 

Bestemmelser fra Lesja og Dovre. 

 

Andre dokumenter i saken:  

 

Saksopplysninger:  
Fjellstyret har enkelte ganger fått spm fra eiere av fritidsfester om ønske om inngjerding mot 

beitedyr. Det er ikke tillatt å gjerde inn fritidsfester i statsalmenningen. 

For enkelte kan det være problemer ved at storfe får tilhold over lengre tid rundt et 

fritidsfeste. 

 

Spm er tatt opp med Statskog som viser til lignende saker i Lesja og Dovre og hvor det er 

utarbeidet regler for dette. 

 

Reglene er like for Lesja og Dovre. 

 

Sakvurdering: 

 

Fjellstyret har fått dette spm enkelte ganger nå sist spm om inngjerding av fritidsfeste i 

Gløtvegen. Hvor storfe går inntil hytta. 

 

En registrerer også at det settes opp ulovlige gjerder, strømgjerder o.l. 

 

Generelt kan en si at det er beitedyr overalt i almenningen, både småfe og storfe. Problemet 

med beitedyr inntil hyttefester er størst med storfe. Fritidsfester ligger noe spredt fordelt, men 

det er ikke noe stort antall. 

 

Det vil være fornuftig å se på dette og evt vedta bestemmelser for Folldal statsalmenning. 

Bestemmelsene fra Lesja og Dovre synes fornuftige og kan brukes i Folldal. 

 

 

 

Innstilling: 

 

Folldal fjellstyre anbefaler Statskog å tillate inngjerding på fritidsfester etter søknad.  

 

Forslag til regler for gjerding rundt fritidshytter i Folldal statsalmenning. 

Fastsatt med hjemmel i fjellovens § 12.  

 

 

Etter søknad med tegning som Statskog og fjellstyret avgjør i felleskap kan fritidsfester i 

Folldal statsallmenning tillates inngjerdet på følgende vilkår: 



 
1. Det kan gjerdes inntil 50 løpemeter gjerde, alternativt inntil 100 m2. inngjerdet areal, gjerdet 

skal være festet i bygg på festetomta i minst en ende. 

2. Rekkverk på terrasse/veranda som er godkjent etter plan og bygningsloven regnes ikke med i 

antall meter gjerde/ antall m2. 

3. Det er kun tillatt å bruke gjerde av treverk, dvs. skigard, stakitt eller lignende. Trådgjerde av 

en hver art er forbudt ut fra dyrevernhensyn. 

4. Maksimal lysåpning mellom bord på stakittgjerde/skigard er 7 cm. Gjerde kan være inntil 100 

cm høyt. 

5. Søknaden skal inneholde målsatt skisse som viser bebyggelsen og hvor gjerdet er tenkt satt, 

videre en begrunnelse for hvorfor areal ønskes inngjerdet. 

6. Det skal sikres fri ferdsel for dyr og folk etter faste råk. 

7. Gjerder som ikke er satt opp i henhold til disse regler eller vedlikeholdt vil bli krevd fjernet på 

festers bekostning. 

 

 

 

 

Behandling: 

Det kan være hensiktsmessig at behandlingen av søknader etter disse retningslinjene delegeres 

til fjelloppsyn/daglig leder. 

 

Vedtak: 

 

Folldal fjellstyre anbefaler Statskog å tillate inngjerding på fritidsfester etter søknad.  

 

Forslag til regler for gjerding rundt fritidshytter i Folldal statsalmenning. 

Fastsatt med hjemmel i fjellovens § 12.  

 

 

Etter søknad med tegning som Statskog og fjellstyret avgjør i felleskap kan fritidsfester i 

Folldal statsallmenning tillates inngjerdet på følgende vilkår: 

 
8. Det kan gjerdes inntil 50 løpemeter gjerde, alternativt inntil 100 m2. inngjerdet areal, gjerdet 

skal være festet i bygg på festetomta i minst en ende. 

9. Rekkverk på terrasse/veranda som er godkjent etter plan og bygningsloven regnes ikke med i 

antall meter gjerde/ antall m2. 

10. Det er kun tillatt å bruke gjerde av treverk, dvs. skigard, stakitt eller lignende. Trådgjerde av 

en hver art er forbudt ut fra dyrevernhensyn. 

11. Maksimal lysåpning mellom bord på stakittgjerde/skigard er 7 cm. Gjerde kan være inntil 100 

cm høyt. 

12. Søknaden skal inneholde målsatt skisse som viser bebyggelsen og hvor gjerdet er tenkt satt, 

videre en begrunnelse for hvorfor areal ønskes inngjerdet. 

13. Det skal sikres fri ferdsel for dyr og folk etter faste råk. 

14. Gjerder som ikke er satt opp i henhold til disse regler eller vedlikeholdt vil bli krevd fjernet på 

festers bekostning. 

 

Vedtaket legges ut til ettersyn, 


