
SAMMENDRAG AV INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER: 

Torpa Bondelag (12.04.2015): 

Siste dag i beitesesongen er blitt satt til 10.september. Til nå har datoen vært 20.september. 

Vi har fått reaksjoner fra flere av medlemene våre på denne endringen. De mener 20.sept. for siste 

frist for innsanking har vært ok med hensyn til det arbeide som skal gjøres på gården denne tida. Det 

har vel heller ikke, etter det vi vet, vært noen problemer med innsankinga ved 20.sept. som siste frist- 

Vi anmoder herved Torpa fjellstyre om å endre sitt vedtak til 20.september som siste beitedag. 

Nordre Land Sau og Geit (12.04.2015): 

Etter at vi i Nordre Land sau og geit har blitt kjent med nye beitevedtekter lagt ut på deres 

hjemmesider har det kommet en del spørsmål! Mange mener at med dette så vil deres bruksrett bli 

svekket, i et terreng som faktisk driver og gror igjen. Noe som på sikt, ingen er tjent med. Alle har jo et 

mål om å få hjem dyrene i god tid innen elgjakta starter! Vi synes den gamle sanke fristen  20.sept bør 

være godt dekkende  for de bruksrettige til  å få hjem dyrene sine, og at 10.sept blir litt vel tidlig! Vi i 

styret har blitt bedt om å sende en uttalelse på de 47 medlemmenes vegne. Over halvparten tilhører 

Torpa, resten Østsinni , Nordsinni osv. Vi håper derfor å bli hørt i saken slik at det blir 20 sept. for 

fremtiden slik som før. Dette er vel også datoen som er i bruk i Gausdal Statsallmenning oss bekjent. 

Øverbygda beitelag (17.04.2015): 

Vi viser til forslaget om endringen av siste frist for sanking av beitedyr fra 20 sept. til 10. sept. i §6 i 
beitevedtektene. 
Vi kan ikke se noen begrunnelse for endringen, og stiller oss undrende til dette. 
Det vil gjøre innsamlingen av våre beitedyr lite praktisk, da sesongen er kort nok som den er, her i 
"fjellandet". Det er vanskelig å være sikker på å få hjem dyrene så tidlig, som dere ønsker. 
Vi gjør det vi kan for å etterfølge de regler som er, men dere gjør det ikke enklere for oss med dette 
forslaget om vedtak. 
 

Torpa allmenningsstyre (17.04.2015): 

Allmenningsstyre har merknad til punkt 6. Dere skriver på deres nett side sitat: for å bedre å i vareta 

de bruksberettigede beiterett innad i statsallmenningen. Med forslaget fra fjellstyre svekkes beiteretten 

i og med at dere vil sette innsanking til 10. sept. Alle som ferdes i fjellet er enige i at fjellet gror at på 

grunn av manglende beiting, da skal det stimuleres til beiting. 

Beite i fjellet holder seg lenger utover høsten enn i skogsterreng i bygda, i tillegg er det begrensninger 

om våren da en ikke får kjørt før langt uti juni. Allmenningsstyre skal i vareta bruksberettigedes 

rettigheter og mener at næring skal gå foran jakt som er hobby. Allmenningsstyre anbefaler fjellstyret å 

opprettholde tidligere vedtak som er fra 8/10 -2007 altså 20 sept. 

I andre nærliggende beiteområder er det ingen bestemt dato, der hvor det er så er det 20 sept. Til 

orientering er sankedatoen 20 sept i Gausdal statsallmenning. Øystre Slidre statsallmenning er det 

ingen bestemt dato, med det aller meste av husdyr blir sanket til elgjakta starter. 

Torpa og omland bonde- og småbrukerlag (19.04.2015): 

Etter å ha lest disse vedtektene, reagerer vi sterkt på at beitetiden er innskrenket ved at siste dato for 

beiting er fastsatt til 10. september, og ikke 20. september slik praksis har vært tidligere. Etter vår 

oppfatning innebærer dette en uakseptabel innskrenking av beitetiden. Vi reagerer likeledes på at 

vedtektene før de ble fastsatt ikke ble sendt på høring til berørte lag og instanser, og at de heller ikke 

har vært utlagt til offentlig ettersyn.  

Vi henstiller med dette til fjellstyret å omgjøre bestemmelsen om beitetid i vedtektenes § 6, slik at 

dagens beitepraksis kan opprettholdes. Om ikke så skjer, akter vi å forfølge saken videre. 


