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Sak 01/22(tidl. Sak 28/21 og 23/21).

Inngjerding i statsallmenning.
På statsallmenning er det ikke tillatt å gjerde inn fritidsfester. Dette står i festekontraktene. De
senere årene har det blitt en økende grad av beitedyr på statsallmenning, særlig gjelder dette
fe. Til tider skaper dette konflikter i forholdet mellom beitedyr og hytteeiere. For å komme
konfliktene i forkant har Statskog inngått avtaler med bla. Dovre, Vågå, Lesja og Lom
fjellstyrer. Det er utarbeidet retningslinjer for inngjerding på disse statsallmenningene.
Statsallmenningene i Sel har de samme utfordringene. Sel Fjellstyre har sammen med
beitelagene vurdert om det er ønskelig å gå bort fra gjeldene praksis med forbud mot
inngjerding av fritidsfester, og gå inn på samme regelverk.
Fjellstyre har sendt saken til beitelagene og landbrukskontoret for Sel og Vågå. Vi har ikke
mottatt annet enn positive tilbakemeldinger. Fjellstyret behandlet saken i sak 28/21, og skal nå
gjøre endelig etter Fjellovens § 12. Saken har ligget ute til offentlig ettersyn i 3 uker, og det er
ikke kommet inn merknader.
VURDRERING:
For å unngå unødige konflikter bør fjellstyre vedta regler for inngjerding som samsvarer med
det som bli brukt i Dovre, Vågå, Lesja og Lom. Det er viktig at inngjerdingen utføres på en
slik måte at de ikke er til skade for beitedyr og vilt. I tillegg til krav om tregjerde er det
spesifisert utforming som høyde avstand mellom gjerdebord osv. Inngjerding skjer etter
søknad og godkjennes kun der det er et behov, dvs. der det er beitedyr og fortrinnsvis storfe.
Statskog kan kunne kreve gjerdet fjernet, om det ikke lenger er noe behov. F.eks. at
beitebruken i området opphører.
FJELLSTYRETS VEDTAK:

Regler og retningslinjer for gjerde rundt fritidshytter i Sel og Nordre
Kolloen statsallmenning, i Sel kommune.
Fastsatt med hjemmel i fjellovens §12
Etter søknad kan Statskog i samråd med fjellstyre gi grunneiers tillatelse til inngjerding
av fritidshytter i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning, på følgende vilkår:
1. Det kan gjerdes inntil 50 løpemeter gjerde, 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.
3. Det er kun tillatt å bruke gjerde av treverk, dvs. skigard, stakitt eller lignende.
Trådgjerde av enhver art er forbudt ut fra dyrevernhensyn.
4. Maksimal lysåpning mellom bord på stakittgjerde/skigard er 7 cm. Gjerde skal være
100 cm. høyt.
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5. Søknaden skal inneholde navn på fester, festenummer, målsatt skisse som viser
bebyggelsen og hvor gjerdet er tenkt satt opp, 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 vil bli krevd fjernet på festers
bekostning. Dette gjelder også allerede oppsatte gjerder som ikke er godkjent av
Statskog
8. Oppsetting av gjerder rundt fritidshytter i verneområder forutsetter godkjenning fra
vernemyndigheten.
9. Statskog kan kreve godkjent oppsatt gjerde fjernet dersom det ikke lenger er behov
eller andre forhold gjør dette nødvendig for grunneier.
Vedtaket var enstemmig.
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