
BEITEVEDTEKTER FOR 
TORPA STATSALLMENNING 

 
Torpa fjellstyre har i møte den XX.XX.XXXX, sak XX/XX fastsatt vedtekter for beitebruk i 

Torpa statsallmenning, i henhold til fjellovens §§ 15 og 16. 

 

§ 1 

Jordbrukere med beiterett i statsallmenningen har rett til å beite med så stor buskap som 

han/hun kan vinterfø på eiendommen.  

§ 2 

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

uten skade for andre bruksberettigede.  

§ 3 

Så langt det i allmenningen er beite som ikke blir utnyttet av bruksberettigede, kan fjellstyret 

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

utenbygdsboende – rett til å nytte dette beitet, på vilkår som blir fastsatt etter avtale.  

§ 4 

Konflikter om hvorvidt beite som nevnt i § 2 og § 3 vil være til skade for bruksberettigede, 

blir avgjort ved skjønn.     

§ 5 

Allmenningen har følgende driftestyrer og beiteområder som er godkjent av fjellstyret; 

 

Dahl Granvang beitelag, Øverbygda Beitelag, og Tronhus hestavlssenter. 

 

1. Beiteområde for hester fra Tronhus har i grove trekk følgende avgrensning: 

Allmenningsgrensen fra Sæbu-Røssjøen til Djuptjernkampen. Kommunegrense fra 

Djuptjernkampen mot Røssjøkollane (Høyde 1285) videre rett linje til høyde 1232  

og sperregjerde til Sæbu-Røssjøen. Sporadisk vil hester fra Tronhus også benytte 

områder utenom dette avgrensede området. 

 

2. Felles beiteområde for sau og storfe i Manstadlia/Storlia. 

 

3. Grense fra Lenningsvatna – Storlæger – Røssjøkollene, som avgrensning av felles 

beiteområde for storfe og sau. 

 

Fjellstyret kan hvis nødvendig godkjenne andre beitelag/hestavlslag enn de ovenfor nevnte. 

Bruksberettigede som står i andre beite-/sankelag enn de ovenfor nevnte kan også benytte sin 

beiterett. For å tilrettelegge for samarbeid og tilsyn, samt sikre at tilskuddsmidler blir benyttet 

i området hvor beitet foregår, forutsettes det at antall dyr som slippes/sankes meldes inn til et 

av de ovenfor nevnte beite-/sankelag. 

 

Fjellstyret kan sette begrensninger i dyretall for de forskjellige beiteområdene i allmenningen. 

Dette i henhold til beiteplan for Torpa statsallmenning. 

§ 6 

Det er fastsatt følgende begrensning i beitetider for Torpa statsallmenning: Slippdato blir 

vurdert av beitelaga. Siste dag i beitesesongen er satt til 10. september. Beitelaga må selv ta 

ansvaret for organiseringen av beite.  

Etter denne sluttdatoen skal alle dyr være innsanket. Etter denne datoen kan fjellstyret sette 

inn tiltak med innsanking og nedkjøring av dyr på eierens bekostning.   


