
Sau, storfe, 
turister, 

trafikk og 
hytter i skjønn 

forening

- ….Eller?



Fakta om beitelaget

- Beiterett i allmenninga knyttet til eget gardsbruk
- Ett beitelag per lodd (1, 2, 3, 4 og 5)
- Toten III Sau og geit, lokallag under Oppland Sau og geit
- 23 medlemmer
- Sankeareal: 74.000 da
- Antall dyr: 4000 sau (lodd 3) og 300 storfe (felles for lodd 2, 3 og 4)



Slipping og sanking

- Hver enkelt må vurdere fortilgangen, store forskjeller
- Felles sanking fordelt etter geografisk område

- Første helg i September
- Saltfeller
- Ettersank
- Dagsverk med sank, regnes ut etter antall vfs
- Samkjøring av dyr, gir beskjed ved innkomne dyr fra andre 
områder
- Sankebas, bingesjefer

- God hjelp av turgåere, jegere og hytteeiere på enslige dyr
- Dugnad hvert år på utbedring av binger og annet





Samarbeid

- Allmenning
- Videreformidler informasjon via sine kanaler (årsmelding, 

nettsider, utsendt info)
- Sperregjerder

- Hyttefelt
- Toveis kommunikasjon
- Tilsyn med dyr, melder ifra ved unormale tilstander
- Beitelag inviteres på årsmøte i hytteforeningen
- Facebookgruppe

- Kommune
- Bidrar i arbeid med søknader, f.eks. FKT midler til bruk av 

kadaverhund
- Felles møte i forkant av beiesesong

- Beitelag
- Samarbeid på tvers av beitelaga, varslingssystemer, annet



Eksempel på skilt. Flere typer. 



Ku og sau i samme beiteområde

- Felles ansvar for sperregjerde
- Stort sett problemfritt, sauen trekker ofte ut av området når kua 

beiter der, begge dyreslag vandrer
- Sanking

- Første helg: sau
- Andre helg: ku og sau
- Tredje helg: sau

- Felles informasjonsplakater
- Felles vakttelefon
- Konflikter mellom turgåere og kyr

- Usikkerhet, lite kunnskap, økende andel ammekyr, går over 
store områder.



Del av sperregjerde, 
med port av hensyn til 
skiløyper etc.



Hyttefelt i beiteområde

Tydelige retningslinjer på inngjerding av hytter, max 300 m2 inkl. 
hyttas areal. Utarbeidet plan for hvordan gjerdene skal se ut - må 
følges for å få lov å gjerde inn

Positive sider:
- Holder ekstra tilsyn med dyra

Negative sider:
- Ymse gjerder rundt hyttene
- - FK, allmenninga og kommunen informerer om bruk av el-gjerde
- Opptar beiteareal
- Konflikter med hytteeiere som jager dyr
- Hund i beiteområdet



Resultat av el-rutenett uten strøm/tilsyn 
rundt hytter.





Trafikk i beiteområdet

- Oppleves som en større trussel enn hyttefelt
- Samarbeid med lokalavisa – oppslag hver vår om gjeldende lover og 

regler
- Oppfordrer bilister til å melde ifra ved påkjørsel – ingen bonustap 

ved bruk av forsikring = vinn/vinn for begge parter
- Årlig påkjørsler av sau og lam, ingen problem iforhold til ku



Kommunikasjon og informasjon er viktig for å 
lykkes i beiteområder med mye aktivitet og 
variert bruk! ☺


