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MØTEINNKALLING FELLESMØTE SEL OG VULUFJELL FJELLSTYRER
Torsdag 16.12, kl. 19.00 på Otta Hotell
Det blir felles fjellstyremøte på Otta Hotell torsdag 16.12 kl. 19.00.
Juletallerken serveres kl. 20.00
Sel Fjellstyre:
Knut Erik Ulen, 2672 Sel
Erlend Dokken, 2672 Sel
Oddny Teighagen, 2670 Otta
Tone Bulling, 2670 Otta
Jan Olav Solstad, 2670 Otta
Vulufjell Fjellstyre:
Anne Sletten, 2642 Kvam
Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron
Sigrid Steig, 2647 Sør-Fron
Harald Gryttingslien, 2647 Sør-Fron
Per Henry Vassdokken, 2640 Vinstra
Olav Røssum, 2640 Vinstra

Andre:
Per-Erik Sannes, 2670 Otta
Kai Rune Båtstad, 2670 Otta
Saksliste Vulufjell:
13/21 Revidering av beitevedtekter.
Fellesmøte:
Rapport reinsjakta i Vulufjellområdet 2021.
Nye kontor/lager lokaler.
Referatsaker
Eventuelt.
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Sak 13/21

Revidering av beitevedtekter.
Utmarksbeite i statsallmenningene er økende. Fjellstyre har som oppgave å forvalte
beiteressursene i tråd med Fjelloven(§ 16). « Fjellstyret fastset nærare regler om ordninga av
beitebruken innan statsallmenningen. Reglane kan mellom anna gå ut på inndeling av beite i
felt, fastsetjing av beitetider og avgrensingar i talet på beitedyr av de ulike slag innan hvert
beitefelt. I reglane skal det seiast frå om det skal være høve til beiting med lausfe og i tilfelle
på kva hvilkår». Vulufjell fjellstyre vedtok første gang beitevedtekter og regler i sak 7/96.
Disse ble revidert i sak 3/01, 3/08, 3/09 og 9/11. Fjellstyret vedtok i sist møte i sak 11/21 å
sende et forslag til revidering av beitevedtektene til beitelagene og kommunene. Dette er
gjort, og det er ikke kommet inn innspill. Fjellstyret skal gjøre 1 gangs behandling av de nye
beitevedtektene. Saken skal etter vedtaket ligge ut til offentlig ettersyn, med 3 ukers frist til å
komme med merknader før fjellstyret gjør endelig vedtak.
VURDRING:
Fjellstyret har liten oversikt over beitebruken, utsetting av saltstein osv. i statsallmenningen.
Ved tidligere behandlinger av vedtektene var vurderingen av antallet beitedyr tema. Fjellstyret
engasjerte NIJOS i 1996 til å utarbeide en rapport for å få et grovt anslag på hvor mange
beitedyr statsallmenningen tåler. I rapporten er det kommet med en tilråding på 140 storfe og
1700 sau. Områdene som ansees som godt beite(for storfe) er i hovedsak Vuludalen og langs
Eldåa. Det resterende arealet er betegnet som dårligere beite. Fjellstyret bør i samarbeid med
landbrukskontorene i Nord og Sør-Fron komme fram til et tall for hvor mange dyr som bør
slippes, ut ifra hvor mye området tåler.
Fjellstyret har vedtatt både beitevedtekter og beiteregler. Beitereglene bør slås sammen med
beitevedtektene for å gjøre dette mer oversiktlig.
De fleste fjellstyrene har forholdsvis likelydende beitevedtekter. Det vedlagte forslaget til
revidering bygger på vedtektene til Sel Fjellstyre og Sollia Fjellstyre.
FORSLAG TIL VEDTAK:

Beitevedtekter for vulufjell statsallmenning.
1.Generelt
§1
Jordbrukere med beiterett i Vulufjell statsallmenning har rett til å beite med så stor buskap
som han/hun kan vinterfø på eiendommen som beiteretten tilhører.
§2
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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. Fjellstyret i samarbeid med Landbrukskontorene 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.
§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 vulufjell statsallmenning. 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.
§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.
Saken legges ut til offentlig ettersyn med 3 ukers frist til å komme med merknader.

