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Sak 08/22(tidl.sak 11/21)

Revidering av beitevedtektene for Vulufjell statsallmenning.
Sak 11/21

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.
Den senere tid har de fleste fjellstyrene hatt en gjennomgang av beitevedtektene sine, da
beiteressursene noen steder har blitt et knapphetsgode. De fleste fjellstyrer har vedtatt
forholdsvis like regler. Vulufjell fjellstyre bør ta en gjennomgang av sine beitevedtekter slik
at fjellstyret får en bedre oversikt over beitebruken, og at denne er i henhold til fjelloven.
Fjellstyret har mottatt felles innspill fra kommunene og beitelaga. I etterkant har fjellstyre hatt
møte med kommunene og beitelaga(15.8. på Vinstra), for å oppklare noen punkter. Fjellstyret
har kommet frem til et justert forslag til vedtak, noe mer i tråd med de innspillene som har
kommet. Fjellstyret skal gjøre vedtak i saken. Denne legges så ut i 3 uker med frist til å
komme med innspill, 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. Fjellstyret ønsker ikke med disse vedtektene å sette noe tak
for antallet beitedyr.
På fellesmøte ble det noe diskusjon om hva beiterett med så mange dyr som eiendommen kan
vinterfø innebærer. Særlig opp mot leiejord og forpaktning av flere eiendommer. Det er
nærliggende å benytte definisjonen om at for eksempel vedkommende som forpakter(driver)
nabo eiendommen, innebærer dette at begge eiendommene med beiterett i statsallmenningen
teller med i regnstykket antall vinterfødde dyr som eiendommen/e kan vinterfø. Om
vedkommende for eksempel kun driver ei seterkve, mens eieren driver gårdsbruket i bygda,
vil seterkvea ikke regnes med i regnestykket. Det er vedkommende som driver eiendommen
med beiterett, som arealet telles med i.
Fjellstyret har vedtatt både beitevedtekter og beiteregler. Beitereglene bør slås sammen med
beitevedtektene for å gjøre dette mer oversiktlig.
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De fleste fjellstyrene har forholdsvis likelydende beitevedtekter. Det vedlagte forslaget til
revidering bygger på vedtektene til Sel Fjellstyre og Sollia Fjellstyre.
Gjeldene beitevedtekter og beiteregler:
Sak 9/11
Beitevedtekter for vulufjell statsallmenning.
1. Jordbrukere med beiterett i Vulufjell statsallmenning har førsteretten til å slippe dyr på
beite. Dersom det er ledige beiteressurser, kan fjellstyre leie ut beite til jordbrukere
uten beiterett.
2. Løsfe kan bare slippes fra sine naturlige havneganger.
3. Fedrift med sau, storfe og hest:
Første tillatte dato for slipp av beitedyr er 20.06
Sistesankedato er 15.09
4. Søknad om fedrifter må være fjellstyret i hende innen 1 mars. Fjellstyret kan gi
flerårige tillatelser. Fjellstyret ønsker melding om antallet som blir sluppet så tidlig
som mulig.
5. Fjellstyret kan dele inn statsallmenningen i beitefelt.
6. Fjellstyret kan avgrense tallet på beitedyr av ulike slag i de enkelte beitefelt.
7. Fjellstyret kan sette krav til plassering av saltingsplasser.
8. Alle dyr som slippes i forbindelse med fedrift skal være godkjent av veterinær.
BEITEREGLER
1. Kun beiteberettigede i vulufjell statsallmenning kan slippe dyr på beite i
allmenningen.
2. Det settes ingen tak på antallet beitedyr i statsallmenningen. Fjellstyret vil allikevel
vurdere begrensninger i antallet beitedyr om beitebelastningen blir for stor.

Sak 11/21

Utkast til 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 beiteområdet. Fjellstyret i samarbeid med
Landbrukskontorene definerer antallet beitedyr beiteområdet 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. Beitebrukerene 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.
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Fjellstyre foreslår de vedlagte endringene i beitevedtektene, og oversender disse til
beitelagene, og landbrukskontorene i Nord og Sør-Fron for innspill. Fjellstyret gjør vedtak
om eventuelle endringer etter å ha vurdert de innspillene som kommer inn.
FJELLSTYRETS 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. Dette gjelder
også eiendommer med beiterett som blir forpaktet.
§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 beiteområdet.
§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.
Vulufjell fjellstyre har godkjent følgende beitelag der medlemmene har beiterett:
Kvam østside beitelag
Sødorp beitelag
Sødorp og Kvam hesteavlslag
Østkjølen og Vuludalen beitelag
I tillegg til enkelte beiteberettigede som ikke er medlem av noe beitelag.
§6
Løsbeiting kan tillates for alle dyreslag etter nærmere avtale med fjellstyret.
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§7
Det er fastsatt følgende begrensninger i beitetider for vulufjell statsallmenning. Tidligste
slippdato er 1 juni og siste dag i beitesesongen er satt 1 oktober.
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
Fjellstyret kan kontakte beitelagsleder for å innhente opplysninger om antallet beitedyr
etter endt beitesesong. Dette gjøres etter 15 november.
§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. Merknader
sendes Vulufjell fjellstyre, Botten Hansen gt.9, 2670 Otta, eller vulufjell@fjellstyrene.no
Vedtaket var enstemmig.
--o-Kopi: Statskog SF
Nord Fron Kommune, Landbrukskontoret
Sør-Fron Kommune, Landbrukskontoret
Kvam østside beitelag
Sødorp beitelag
Sødorp og Kvam Hesteavlslag
Østkjølen og Vuludalen beitelag
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Sak 09/22

Østkjølen grunneierlag forespørsel om å få benytte fjellstyrets
naust ved Fremre Vulutjønn.
Fjellstyre eier et naust ved Fremre Vulutjønn. Fjellstyret hadde i utgangspunktet 2 båter i
naustet, en for Nord-Fron og en for Sør-Fron. I forbindelse med at fjellstyret søkte om å få
sette opp oppsynsbu, ble det sett på alternativer til nybygg. Fjellstyret mente da at det ikke var
behov for 2 båter ved fremre vulutjønn, da de fleste som satte garn hadde egne fiskebuer med
båt. Derfor ble den delen som tidligere ble benyttet til «Nord-Frons båten» omsøkt til rom for
oppsynet, noe som ble innvilget. Fjellstyret har fram til 2021 hatt båten i naustet. Da denne er
stor og tung, og det er lite praktisk å flytte denne inn og ut, har den sist vinter ligget ute.
Dagens båter av plast eller glassfiber har ikke samme behovet for å oppbevares under tak som
de gamle trebåtene, og de fleste båter i fjellet blir oppbevart ute. Østkjølen grunneierlag har
tidligere søkt nasjonalparkstyret om å få sette opp naust til sin båt ved fremre vulutjønn, noe
de fikk avslag på. Harald Gryttingslien har fremmet ønske om at østkjølen grunneierlag skal
få ha båten sin i naustet. Sekretær har vært i kontakt med leder i grunneierlaget og informert
han om saken. Siden fjellstyret ikke for øyeblikket har behov for å ha båten sin i naustet, vil
det være naturlig å tilby østkjølen grunneierlag å ha båten her inntil eventuelt fjellstyre får
behov for plassen selv. Det bør settes en symbolsk leiesum slik at det i fremtiden ikke blir stilt
spørsmål ved eierskapet til naustet.

FJELLSTYRETS VEDTAK:
Vulufjell fjellstyre leier ut båtplass i naustet ved Fremre Vulutjønn til Østkjølen
grunneierlag. Det inngås avtale om dette under følgende betingelser:
1.
2.
3.
4.

Naustet skal stå oppe.
Fjellstyret kan fortsatt oppbevare garn, redningsvester o.l. i naustet.
Grunneierlaget betaler en symbolsk årlig leie på kr 50,Avtalen gjelder til den blir sagt opp av en av partene.

Vedtaket var enstemmig.
--o-Kopi: Statskog SF
Nord-Fron Kommune
Sør-Fron Kommune
Østkjølen grunneierlag

MØTEBOK
Styre, råd,utv. m.v.:
VULUFJELL
FJELLSTYRE

Møtested:

Møtedato:

Nord-Fron Kommunehus

7.11.2022

Sak 10/22

Rapport reinsjakta 2022.
Reinsjakta i Vulufjellområdet gikk særdeles bra i høst. Med en felling på 92 dyr for hele
området, fikk vi en fellingsprosent på 46. For fjellstyret og de private i Nord og Sør-Fron ble
fellingsprosenten på 43. Dette er en oppgang på 7 og 9 % fra 2021.
En kalv med sannsynlig fotråte felt i Sel. Dårlig slaktevekt på særlig kalver, uten at vi vet
noen direkte årsak til dette. Variasjon på 8,5 – 19 kg. Fortsatt er jegerne for dårlig til å veie de
felte dyrene. Dette er særlig viktig når det gjelder kalvevekter. Innlevering av kjever er som
vanlig bra i vårt område. Innlevering av jaktkort etter jakta har bedret seg, men oppsynet
bruker fortsatt mye tid på å purre dette.
Antallet oppsynstimer under jakta har gått litt ned fra sist år. Årsaken til dette er at oppsynet
hadde en del andre oppdrag i området under jakta, noe som ble kombinert med oppsynet
under reinsjakta. Den totale tilstedeværelsen i felt var som ett normal år.
Se ellers vedlagte oppsynsrapport.
FJELLSTYRETS VEDTAK:
Rapporten fra reinsjakta tas til etterretning.
Vedtaket var enstemmig.
--o--

Kopi: Statskog SF
Nord-Fron Kommune
Sør-Fron Kommune

