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Sak 29/21(tidl. Sak 20/21). 

 

Beitevedtekter for Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger. 
 

Sel Fjellstyre har ikke tidligere hatt beitevedtekter. Beitetrykket i de to statsallmenningene 

fjellstyre forvalter er økende. For å kunne styre beitebruken på en god måte bør fjellstyre 

vedta beitevedtekter slik de fleste andre fjellstyrene har. Forslaget til beitevedtekter har vært 

til gjennomsyn hos de aktuelle beitelagene, og leder og sekretær har hatt møte med lederne i 

beitelagene. Forslaget ble justert noe i forhold til de innspill som har kommet. 

 

Fjellstyrets vedtak (sak 20/21) har ligget ute til offentlig ettersyn, og det er kommet en 

merknad til § 11, dette er rettet i vedtaket. Fjellstyret skal gjøre endelig vedtak i saken. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Beitevedtekter for Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger. 

Sel Fjellstyre har i møte 16.11.2021(sak29/21) vedtatt vedtekter for beitebruk i Sel og Nordre 

Kolloen statsallmenning, i henhold til Fjellovens §§15 og 16. 

1.Generelt 

§1 

Jordbrukere med beiterett i Sel og/eller Nordre Kolloen statsallmenning har rett til å beite 

med så stor buskap som han/hun kan vinterfø på eiendommen som beiteretten tilhører. 

§2 

Fjellstyret kan gi tillatelse til at det beites med større buskap enn nevnt i §1, når det skjer 

uten skade for andre bruksberettigede. 

§3 

Fjellstyret kan avgrense tallet på beitedyr i de enkelte beiteområder, samt fastsette hvor de 

enkelte drifter skal foregå. Landbrukskontoret definerer antallet beitedyr det enkelte 

beiteområde kan tåle. 

§4 

Så langt det er beite i statsallmenningen som ikke blir benyttet av bruksberettigede, kan 

fjellstyret under tilsvarende forutsetninger som nevnt i §2, gjøre vedtak om å gi andre – også 

ikke beiteberettigede – høve til å nytte dette beitet, mot beiteleie og vilkår som blir fastsatt 

etter avtale. 
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§5 

Beitebrukere bør organisere seg i beitelag. Alle beitelag og enkeltbrukere som skal beite i 

allmenningen skal registreres hos fjellstyret. 

§6 

Løsbeiting kan tillates for alle dyreslag etter nærmere avtale med fjellstyret. 

§7 

Det er fastsatt følgende begrensninger i beitetider for Sel og Nordre Kolloen 

statsallmenninger. Tidligste slippdato er 1 juni og siste dag i beitesesongen er satt til 15 

september. 

All hovedinnsanking skal være avsluttet den 15 september, men eventuell ettersanking kan 

foregå etter denne datoen. Beitebrukerne og beitelagene organiserer dette selv. 

Er ikke hovedsanking avsluttet innen fastsatt dato kan fjellstyret sette inn tiltak med 

innsanking og nedkjøring av dyr på eiers bekostning. 

§8 

Salting skal kun forekomme på saltplasser godkjent av fjellstyret. All utkjøring av salt skal 

varsles til fjellstyret i forkant av kjøringen. 

§9 

Forventet antall beitedyr av hvert slag, slippsted og kontaktperson/gjeter meldes inn til 

fjellstyret innen 25.mai hvert år. Resultatet etter beitesesongen skal rapporteres til fjellstyre 

etter endt sesong. 

§10 

For brudd på beitevedtektene, og beite uten beiterett, vises det til §37 i Fjelloven. 

2.Områdespesifikt 

§11 

I den skogkledte delen av Nordre Kolloen statsallmenning er det gårdene sør for Otta og sør 

for Otta elv, samt Blekastad som har beiterett i henhold til høyfjellskommisjonen.  

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

 

Kopi: 
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Statskog SF 

Landbrukskontoret for Sel og Vågå 

Høvringen beitelag 

Mysuseter og Kampen beitelag 

Kringsetra beitelag 
 


